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شكروثناء

أهلههوبماعليهوالثناءتعالىشكرالفهبعد

إتمامعلىأعانونيالذينالأخوةجميعالىالخالصينوامتتانيبشكريأتقدم

بالذكر:منهمواخصهذهأطروحتي

فكانالأطروحةعلىاشرفالذيالنعيمياسما.عيلعمادالدكتورالأستاذ

الأساتذةالأخوةوإلىالدينأصولكليةفيأساتذتيوالىناصحوأبمعينخير

.القرآنوعلومالعربيةاللغةكليةفيالزمارء

عمارالكبيرأخيوالى.السامرائيالحسنيفاضلعباسالشيخ!الى

حسنيوسفالأخوةوإلى.والإعانةالدعاءجؤعليبخلواماالذينوأهليوأعمامي

خالدوالحاجمحمدقاسموالحاجصالحومحمدجاسموأحمدمحمودورواء

حسن.

بالجميل.وعرفانحبكل،وبغدادسامراءفيالأصدقاءجميع!الى

الثانية،المركزيةبغدادجامعةمكتبة،راجعتهاالتيالمكتباتعلىالقائمينوالى

مكتبةالقزازة،جامعمكتبةالشرلعة،كليةمكتبةالمستتصرلة،الجامعةمكتبة

.العبيديحسن.دمكتبةالقادرلة،الحضرةمكتبة،النقشبنديالرلاص!

بالذكرمنهموأخصالمسيحيينالأصدقاءالىالجزيلبالشكرأتقدمكما

عميدوإلى،ألبرتينوالأختيلدو.باسلوالقسنور(،)ابوغزوانالعزيزالصديق

بابلكليةمكتبةعلىالقائمينوالى،ايفاالآنسةوالى،واللاهوتللفلسفةبابلكلية

.واللاهوتللفلسفة

الجزللوشكريالكبيرامتتانيبخالصاتقدمجميعأاليهم
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مةلمقكا

والمرسلينالأنبياءاشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلقهالحمد

يارلثوسلمالميامينالغروأصحابهالطيبينآلهوعلىالأمين!محمدسيدنا

بعد:اماكئيرأتسليمأ

التيوالعقيدةل!المسيحالسيدرسالةطبيعةحولالمسلميننظروجهةفأن

منالعديدخلالومنالمسلمونفيرى،المسيحييننظروجهةمعتتباينبهاجاء

القرآنفي!المسيحالسيدذكرتوالتي:الكريمالقرآنجؤوردتالتيالآيات

منيديهبينلمامصدقأاسرائيلبنيالىتعالىالفهأرسلهورسولنبيانهالكرلم،

والتيصدقهعلىالدالةالمعجزاتمنبالعديدتمالىالفهوأيده،والإنجيلالتوراة

منهجالىبالدعوة!رسالتهواتسمتبمثلها،يأتواأنعنالناساعجزت

اليهودبتآمردعوتهانتهتأنالىقبل،منالرسل)خوانهاليهدعاالذيالتوحيد

وخلصهاليهرفعهبأنوكيدهممكرهممنتعالىالفهفأنجاء،قتلهمحاولينعليه

أيديهم.من

أبوهماكلأنبعدالبشريالجنسعلىغضبالفهان،النصارىلرىبالمقابل

الله،يعلمكمايعلمونفأصبحواالجنةفيالمعرفةشجرةمنحواءوأمهما!آدم

شجرةمنيأكلاانمنخوفا،الجنةمنوطردهماعليهماغضبهاستوجبمما

جميعالىالولادةطريقعنالخطيئةهذهانتقلتثم،الخالدينمنفيكوناالخلد

نأوبما،بسهولةازالتهايمكنلاالخطيئةهذهوان،الخطاةمنفأصبحواالبشر

ابنهينزلبأنالخطيئةهذهلمحوسبيلأوجدفقد(محبة)اللهاسمائهمنالله

ثمالعذراء()مرلمامرأةرحمفيوس!تقر،الأرضالىالسماءمن(إالمسيحالوحيد

يأكلونكماولاكل،الناسيعيشكماالأرضعلىولعيش،الأطفاليولدكمايولد

ئلاثةويعد،يموتثمويصلبوءهـلضربوها،عليهوشآمرواالفهأعداءيأتيأنالى

هـلخلصهم،البشريالجنسليفديذلككلالسماء،الىولصعد،قبرهمنيقومأيام

.!آدمابيهمخطيئةمن

جؤالكتابهذاجاءالمتباينةالنطرووجهاتالمختلفينالمفهومينهذينتحت

السيدبهانادىالتيالتوحيدعقيدةمنالنصارىافتقالكيفيةلتوضيحمحاولة
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بألوهيةوالقول،التثليثعقيدةإلى،الكريمالقرآنبهالهشهدوالتي!المسيح

المسيح.السيد

تاهـلخمنالأولىالأريعةالقرونهيمحددةزمنيةبحقبةالكتابوالتزم

م،381سنةالأولالقسطنطينيلأمجمعمقرراتنهايةالىوبالتحديدالمسيحية

ألوهيةإقراربعدالمسيحيالئالوثفيهاكتملقدكونه،المجمعهذالأهميةوذلك

قبلهأقؤقدكانوالذي،الإلهيةالذاتمنالثلاثةالأقانيمكأحدالقدسالروح

ثم.25سنةنيقيةمجمعفيالابنوالآبالوهية

علماءمنالعديدبالبحثتناولهقدالمسيحياللاهوتنشأةموضوعإن

ذلكعنفضلأالأدياننقدجؤيكتبونالذينالعلمانيونالمفكرونوتحديدأالغرب

فيهوكتب،المسيحيبالأيمانالتمسكعلىيؤكدونالذينالمسيحيةعلماءتناوله

العقائدتتاقشالتيبالمؤلفاتمولفاتهمقورنتمااذاالإسلامعلماءمنالقلة

المقدسة.وكتبهاالمسيحية

فيديورانتولالمسيحيالمفكر:المسيحيةعلماءمنفيهكتبمنوأبرز

كتابهفيفرنساأساقفةرئيسجنيبرشارلوالدكتوراالحضارةقصةموسوعته

الفهمنطاقعنليخرجايكونالمالكاتبينهذينأنإلاوتطورها،نشألقاالمسيحية

الصليب،علىوموتهبألوهيتهالقولولاسيما،المسيحالسيدلطبيعةالمسيحي

.!ونبوتهبشرلتهمسألةواغفال

(:المسيحياللاهوت)نشأةمفهومحولكتبتالتيالإسلاميةالمصادروأبرز

الأحدعبدالمحأستاذوكتابالنصرانية!محاضراتزهرةأبيمحمدالشيخكتاب

فقد،المسيحيةكتابهفيشلبيأحمدالدكقوركتبهوما،والصليبالإنجيلداود

المسيحية،العقيدةوتشكيل،اللاهوتهذابداياتيستشفواانالكتابهؤلاءحاول

اليهوددور(برازهمعدمأهمها:جوانبهابعضفيناقصةجاعتكتاباتهمأنالا

سيمونبهقامالذيالكبيرالدورمعالمسيحيةالعقائدتشكيلجؤالهيلينيين

اللاهوتي،الفكرلهذاالأولىاللبنةوضعفيالفضلإليهميعودوالذيالساحر،

.الرسولبولسبعدهممنأكملهالذي

السببترجعالمسيحيالارهوتنشأةحولالإسلاميةالمؤلفاتويقيت

المسيحيةالىدخولهأنعلىتأكيدهممع،بولسالرسولالىالنشأةلهذءالرثيس

لها.السافرلعدائهنتيجةمعالمهاوتغيير،الداخلمنلتحطيمهاكان
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الديانة،فيالتوحيدعنتتحدثالتيالقديمةالمسيحيةالمصادرفقدانان

الوهيةعقيدتيتخالفالتىالكتبكلبإحراقأمرتالكنسيةالسلطةأنالىيعزى

الكتبهناكوانتخبتم(325)سنةنيقيةمجمعفيوذلك،والتثليثالمسيحالسيد

فمنوالإتلافالحرقمنالكتببعضنجااذاوحتى،العقيدةهذهتوافقالتي

منأصبحولذلك،عقائدهميوافقماالاالمسيحيونعنهينقلأنالمستبعد

الفكرهذاعلىالردفيومنهج!مالأوائلالموحدينكتاباتطبيمةفهمالصعوبة

التوحيد.خالفالذياللاهولي
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التمهيك

((Theology)))ثيولوجي(لمصطلحالمقابل))المصطلحبأنهاللاهوتيعرف

اذافهوعلم،وممناها)لوجوس(وإلهومعناها)ثيوس(منمركبوهوالإنجليزي

(()1(.الإلهياتعلم

عادةتستخدموالكلمة،الدينيةالعقائدفيالمنهجيالتأملانهعلىهـلعرف

المسيحيه"2(.العقيدةدراسةالىللإشارة

اللاهوتانفيرونالمسيحبالسيدالمصطلحهذاريطالىالمسيحيوقولذهب

فيالبحثهو،بالتخصيصالمسيحيوالارهوت،الإلهيةالذاتفيالبحثهو:

3(.المسيغالسيدطبيعة

هوالاوهوت:يقولحيثكرمو)4(كوركيسالمطرانتعرلفهذامنوقريب

.يسوعبواسطةلفهمعرفتتاصياغةأو،الشرحأوالتعبير،

الفهابنهوانهلاعتقادهم!المسيحبالسيدالمصطلحهذاريطهموسبب

الاقنومالابناقنوميمئلهاوالتيالفهطبيعةيشملفاللاهوت،نفسهالفهوانهحقيقة

.!وطبيعته،وناسوته،لاهوتهتفاصيلفيهافيدخلالإلهيةالذاتفيالئاني

فهمالىالوصولوهو،غايتهيدركلأف،مستقلكاملعلمالمسيحيةفيواللاهوت

نتائج)5(.إلىومنتهيأ،ومبادئ،أصولمنمنطلقأالاستدلالطر!عنتعالىالفهذات

الطيفالمعاصر،المسيحياللاهوتفيالفهالمعاصر.اللاهوت،المخلصيمنصورالأب))(

9.ص200!م،بفداد،،للطباعة

دار2(،)ج(!-2)ما،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة،المسيريالوهابعبد.دينظر)ى

21.ص400!م،مصر!!القاهرة(،ا)ط،الشروق

أياروالث!وثوق،التاسعةالسنة385-386.العدد،المسيحيالفكرمجلة(سعد!عزيزفائز.د)3(

42.ص300!م!،حزيران

الولاياتمشكن،والنشر،للطباعةاوهـشتمؤسسةا(،)جوالفه،الإنسان،العقائدياللاهوت)4(

.2صهم،ا879.مرلكيةالألمتحدةا

الىنقله،والمسيحيةالإسلامبينالدينيالفكرفلسفةمنواتي،وجورجغارديهلوسىينظر)3(

)طا(،،للملايينالعلمدار3(،)ججبر،فرلدوالأبالصالحصبحيالدكتورالشيخالعربية

.18ص9691??فبراير،لبنانبمروت،

17http://kotob.has.it



قألناينبغيماعلى))يطلمناكي:العلمهذاغرضانأوريجونسالقديسولرى

علمغرضأواناللهاعنيكلهاللأشياءالوحيدالسببجؤالورغمنجوفينتصوره

1(.(أحكمهيسمىبأقحقأجديراكانالذيوهو،الإلهيةالذاتفيالبحثهواللاهوت

(،ومبادئه)العقلفهيالأشياءمعرفةفيعليهايعتمدالتيالعلمهذاادواتأما

،حدودهيتجاوزلاحتىالإيماننورفيهيشعأنيجبالعقلهذاانالمسيحيونهـلرى

.2(بها)منطبعأالأحيانغالبالحديثالفكرظهرالتيالكبرياءنفحةينتابهولا

هذهفقدإذاأمابالإيمانيتحللمماعالمأيسمىلااللاهوتفيالعالموان

فييبحثمفكرأو،للاهوتمؤرخبلاللاهوتفيبعالمتسميتهيصحفلاالصفة

اللاهوت)3(.يعالجهامسائل

المسيحلسانعلىسابقايردلماللاهوتمصطلحانبالذكرالجديرومن

عنهبدلايستخدمونالأواثلالاباءوكان،وتلاميذهحوارلهلساقعلىولا!

الوحيعنبالبحثيتعلقماكلتحويأنهاويرون(المقدسة)العقيدةمصطلح

أشداللاتينيينالآباءنطرجؤ(اللاهوت)علممصطلحوكانفيه،والنظرالمسلم

وكانتالوثميين،قدماءعندنفسهوالأمرالكاذبةالمعلوماتعلىبالدلالةجدارة

وأ(الإلهي)الأدباصطلاحاستخدامفضلتقدالتاسعالقرنفيالأولىالنهضة

القرنينجؤأما،والتفاصيلالجزئياتعلىالواسعالاطلاعبمعنى(الإلهية)المعارف

كانالذي(المقدسة)الصحيفةهوالغالبفالاصطلاحعشروالثانيعشرالحادي

4(.والتريولهءالتعليميةالزماناساليبمعيساسب

النظرعنتخرجلاعادةوهيبهايقوموظائفالمسيحيةفياللاهوتولعلم

المناظرةطريقعنالمسيحيالإيمانصيغعنوالدفاع،والوحي،المسلماتفي

الوظائف:هذهومن.والمجادلة

الركني(.اللاهوت)علموالدفاعيةالانعكاسيةالوظيفةأ-

226.ص3(!ج)،الدينيالفكرفلسفة،قنواتيجورج،غارديهلوس!)1(

.2صاههام

)3(
صا66.كلام

الىنقله،والمسيحيةالإسلامبينالدينيالفكرفلسفة،قنواتيوجورجغارديهلوسىينظر)4(

تموز)طا(،،للملايينالعلمدار2(،)ججبر،فرلدالدكتورالأب،الصالحصبحيد.العرلية

ا.صر،679176-175,
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(.الوضعياللاهوت)علمالوحيمسلماتفيالنقديالنظر2-

نجاةتأرلخيوضحالذيالوحيمسلماتوتتظيمالنظريالتخرلج3-

علموالعقائد)علمإلى:ينقسمالذيالنظرياللاهوتعلمولسمىالإنساق،

الروحي)1(.اللاهوتعلمفيههـشدرج(الأخلاق

منها:عديدةأقسامإلىالاوهوتالمسيحيونولقسم

وأحيانأ،الكتابيللنصالتأريخيالمعنىاستعادةهو:الكتابياللاهوتأ-

للثص.تأريخيفهمهوأوحرفياالنصكوقالىيشار

جؤاللاهوتيوالتقليد،الكنيسةإيمانتطورفييبحثالتارلخي:اللاهوت2-

ردخ.الطمراحلمختلف

هـلكشف،للأيمانالأساسيةالعقائدمنهيفهمعلموهو:النظامياللاهوت3-

.بالأخرىالواحدةتعلقهامدىعن

هذابحثموضوعهوالفهلإرادةالمطابقالإنسانعملان:الأدبيهـاللاهوت

الإنسانبسلوكهـلهتم،المقدسالكتابجؤالإلهيبالوحييرتبطفانهاللاهوت

.الأرضعلى

خلالمنالمسيحيةالجماعةوشاءبالخدمةمتعلقالراعوي:الارهوت5-

بالمسيح.البشارةاعاون

الطقوسخلالمنللكنيسةالرسميةبالعبادةمتعلقالليتورجي:اللاهوت6-

المسيحية.

بسببنشأحيثالدفاعيباللاهوتوبشمى:الأساسياللاهوت7-

والوئئيين.،الأوائلالمسيحيينبينتتمكانتالتيالمجابهات

خلالمناللهوجودبراهينعنالبحثلاهوتوهو:الطبيعياللاهوت8-

الطبيعة.معطيات

.والمخلوكاتالخالقبينبالعالأقةعمومايهتم:الخلقلاهوت9-

وما،المسيحيللإيمانالمقائديبالشرحو!تم:العقائدياللاهوتأ-5

.القدسوالروح،المسيحفيلنهالذاتيالكشففيالكنيسةفسرته

.2صهالمعاصر،اللاهوت،المخلصيمنصورالأبينطر،1()
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ولعدله،واسعمجالأولالمقائدياللاهوتيكونعادةالفه:لاهوت-11

الكنيسة.تعاليمعنفظازله،اضافيةخلفيةالمقدسالكتاب

المسيحيالايمانأوجهكليشمللاهوتيمشروعالتحرلزلاهوت-12

السياسي.العملالىالمؤمنيدفعالذيالروحيالأخبارمصدره

.المقدسالثالوثمنكعطيةالنعمةدراسةلاهوتالنعملأ:لاهوت-13

النظرلة.الوسائلدراسةخلالمنالمقدسالثالوثشرحالئالوث:لاهوت-14

المسيح،)الفه،اللاهوتفيالكبرىالمواضيعبينالتميزالمعاصر:اللاهوت-15

اللاهوتنقد،المدرسياللاهوتنقد،الماضينقد،الخلاص،الإنسان،الكنيسة

.(الليبرالي

وسر،الأزلمنذالفهتصميمسرفيالتفكيرمحاولةالأسرار:لاهوت-16

الخ(..0المعمودية،السبعةالأسرار،القداس،الكنيسةسرالغذاء،سرأو،الخلق

سفرقيتوجدكماالعبرلةالتوراةتطورلاهوتالدميترونوجي:اللاهوت-17

.الاشتراعتت!ية

فيالأبائيالطابحبسببنشالاهوت(:الانثوي،)النسويالمساواةأ-لاهوت8

الجنسين.بينالمساواةخلالمنالمرحلةتلكفهم)عادةلأجلالتقليد

الخ.00،أسيا،أمرلكيا،أفرلقيالاهوت:القاراتلاهوتا-9

الكيانموضوعبدراسةيتعلقاللاهوتمنفرعالانطولوجي:اللاهوت-02

الله.بخصوصالتساؤلاتوتحديدالإدهي،

تساميالىالوصوللأجلالأفكارخلالمناللهمعرفةالسدبي:اللاهوت-22

وتعبير.فكرةكل

جؤالسوداءالمراةحركةبعدبرزلاهوت)النسائي(:الأنثوياللاهوت-23

1(.الدينيه"والخبرةالديننطاق

العديدةالأقسامالىالنظرفيالمسيحيةجؤاللاهوتعلمأهميةوتبرز

نواحيفيالمصطلحهذاأدخلحيثيعالجها،التيالمحاورو!اليها،يقسمالتي

المسيحين.حياةمنكنيرة

22صالمعاصر،اللاهوت،المخلصيمنصورايأبينظر.1()
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إلفصلى!لمامرلى

اثسيحيالسيكعهك!الاهوتىالفكر

الاتاجيل.رواياتوفقالمسي!السيدسيرة8اكأولالمبحث

المسيح.السيد!المسيحيةالعقائداالثان!الميحث
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لملىإنالمبطث

اكأناجيلوواياتوفقالمسيم!السيدسيرة

ولادته!8أولأ

مزجيارامياسماسمهاإ!(،عيسىامالعذراءمرلمالعذراء:مريمأ-

الثانيوالمقطع)الزفي(،بالآراميةيعنيالأولوالمقطعاما(+)ماريأصلهمرخم

فيهقدم،الربأقة:الاسمفيكونبالعريية()الأمةتعنيهمابالآراممةهـلعني)اما(

ينطق:أنحقهوكان،وتعالىتباركالربلاسمتعظيما،المضافعلىاليهالمضاف

الفبحذفرخمثم،ماريمافأصبح،الهمزةسهلتالمزجيةولكنكاملأ،)مارلأما(

الأناجيلفي(Mariam)اليونانينطقهمنالأصلطبقمريمفأصبح،الخاتمةالمد

1(.الكرلم)القرانوفي،اليونانية

وهيومعسرة،خشنه.-الأناجيلترويكما-العموموجهعلىحياتهاوكانت

هذاعلىادلوليسواورشليم،،ناحوموكفر،والناصرةومصر،لحم،بيتبينتتتقل

مخطوبةمريموكانتالصلب)2(.يومتلعيذهعندوديعةتركهاالمسيحأنمنالعسر،

بالمسيح.وحملت،إليهاالملالهفيهاجاءالتيالمدةتلكفيالنجارليوسف

توما)3(يوسفالأبيقولشديدااكراماالعذراءالسيدةالمسيحيونهـلكرم

تاريخازاءبمكانتهاللإشادةيسوعالوبأعيادمعدائمأارتبطالإكرامذلك))لكن

المسيحبحياةترتبطوالتقدمه،والميلاد،والزلارة،البشاره،فأعياد:الخلاص

والحبل،والانتقالالرقاد،مئل:،أخرىأعياداللاحقةالعصورخلالاليهاواضيفت

الأحزاق،وأمالعذراء،وتهنئهالعذراء،وميلاد،والزيارة،والبشارةدنس.بلا

هذاأنالا((الساعةوسمدةالزهور،وسيدة،الزروعوحافظة،الورديةوالسيدة

الزمنتقدمكلماالتقديسخطياخذبدأالمسيحيةبدايةفيكانالذيالتكرلم

دار)بدون3!و!م،الثانيكانولىيناير!المسيححياهمنالخفيةالجوانب،المنشاويناصر)1(

ك!.طبع(ص

للطباعة.الجيلدار،المقدسالكتابنساءمقار،الياسينظر،العذراءمرلمحياةعن)2(

ا.29صت.ب.هرةالقا

الثاني!تشرلن093,-938العدد،المسيحيالفكرمجلة!المسيحيةتأهـلخعبرالقديسون)3(

233.ص3002الأولكانون
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شيءوهذا!المسيحجنبالىالعذراءمرلملتقدسالمسيعتأليهبوادروظهرت

هذهعنا(فالتركاسبزيقولالفهلابنوأم،الإلهأمأنهالاعتقادهموذلكطبيعي

الفهاختارهافقديسوعأمهيالعذراءمريمأنالمقدسالكتابلنا))يعلن:العقيدة

الىيردوهناوأمنا((الإلهوالدةأن!اعلىالكنيسةلهاتعترفلذلكلابنهامالتكون

))هي2(:كاسبزفالتريقول،كإلهالفهمرلمالسيدةولدتهل:التاليالسؤالالذهن

جوهرلاارتباطأالمرتبطةبشريتهفيالمسيحيسوعولدتوانما،كإلهالإلهتلدلم

باقاعترافالنهايةجؤهوالإلهوالدةهيمرلمبانفالاعترافهكذابألوهيته

أنهاعلىمرلمالكنيسةتكرموعندما،حقيقيوانسانحقيقيالهالمسيحيسوع

الوسيطشخصهفيهوالذيالمسيحيسوعتمجيدذلكجؤتقصدفهيالإلهوالدة

أنهابقولهمأنفسهمناقضواواللاهوتيينكاسبرفالترأن((والناسالفهبينالوحيد

هوالمسيحيسوعبانالاعترافويين،بألوهيتهالمرتبطةبشرشهفيالمسيحولدت

العذراءاقحاممسألةواق،الإلهولدتالعذراءمريمأنالأمرفظاهرحقيقياله

مناقشاتالىالمسيحيينقادوالناسالفهبينالمسيحوساطهمسألةجؤمريم

الاعتقادهذاان))الإلهابنهاوبينبينهاووساطتهامرلمشفاعةحولمستفيضه

ولظهرالكنيسلأصلاةتراثمنازالتهلايمكنوعونهاومؤازرتهاصلمشفاعة!ؤ

هيالتي(مريمياعليكالسلام)صلاةمنالأخيرالجزءجؤخاصبنوعهذا

نحنلاجلناصمليالإلهوالدةيامرلمياقديسة))ياالمريميةالصلواتأشهر

سنةالثانيالفاتيكانيالمسكونيالمجمعولؤكد(()3(،مونتاساعةوفيالآنالخطاة

)4(.
دورهاعنتلم))والعذراء:فيقول-الوساطة-الدورهذاعدىأم659

واليهاللمؤمنينشفيعةتزاللافهيالسماءالىانتقالهابعدكوسيطالخلاصي

((.وضيقالقمشدائدهمجؤاليهاضارعينالأيدييرفعون

هو:عامبشكلالمسيحياللاهوتفيمريمالعذراءومفهوم

منشورات،بسترسسليمكيرلسالمطرانالعرييةالىالألمانيةمننقله،عقائدهافيالمسيحية)1(

.918صم.8891،لبنان(،أط)البولسية،المكتبة

)2(
591.صلى،.م

شطر)ر(
.691صان..م!

دار،البيسريفرنسيس،خليفهعبده.بشارةيوسفالعرليةالىنقلها،المجمعيةالوثائق)4(

4.اصام،3969(،)طالجمئل،وفيليبيوسفمطابع،المفضلالكتاب
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المسيحولادةبعدعذراءظلتأنهابذلكولعنون:المستمرةعذرشها-أ

منأخوهاوخالتهأبناءإلاهمماالمقدسالكتابفيالمذكورلناخوتهأنولقولون

أنفكرةقبولفيغضاضةيجدلامنمتهمالبعضانمعليوسف)1(.سابقةامرأة

الكئيرشجعتهذهعذرشهافكرةانثمهـلوسف،مرلممناخوتههمالمسيحاخوة

.الزواجعلىالعزوبةتفضيلعلىالمسيحيينمن

ثم،خطيئةبدونوولدتلهاخبلذالقاالعذراءأنوهيدنس:بلاالحبلب

خطيئة.بدونولدتكالمسيحأنهالفكرةمشجعاهذاكان

روحهاعادتايامبثلاثةوفالقاولعدالعذراءانوعبادلها:صعودهاب-

الىالكنيسةالاعتقادهذاقادوقدالسماءهالىحيةالفهملائكةوحملتهاللجسد

كانوالقد..صريحةعبادةالوسطىالقرونجؤالناسعبدهالذلكعبادلقا،

ياعليناتعطفي..الأبديالآبخطيبةياالأرضكل))تعبدكهـلعولونيناجونها

(()2(.خطيئةدونالأبدوالىالآنمنواحفظيناالحلوةمريم

المسيحيةالقرونفييكنلمالإلهوالدةأنهاعلىلمرلمالكنيسةاعترافان

فيم(431)سنةأفسسمجمعفيوتحديدأمتأخرةمراحلفيجاءانهبل،الأولى

خلافاتهآنالاالقانونيةصورتهولاخذفيهايتشكلاللاهوتبدأالتيالحقبة

هذاانووساطتها،مرلمالسيدةألوهيةمسألةومنهاعميقةمازالتالجانبية

صورةترويالأناجيل)نبلالصورةبتلكيعرضولمالأناجيلفييردلمالأمر

العذراءالسيدةعبادةحولالمسيحيالتقليدرسمهاالتيالصورةعنمختلفة

قولاان))3(:كاسبزفالتريقوللذلكالقديمةالوثميةالأساطيرمنينبعوالذي

حيثالأساطيربابمنهوبلشيءجؤالإنجيلفيليس-الإلهوالدة-كهذا

((.رلاعيةالوهيةعنوغالبأالألوهيةأصلمنامرأةعنكثيرأالحديثيدور

كانتالتيالسيئةالعلاقةجؤتتمثلالأناجيلرسمتهاالتيالمختلفةالصورةإن

ومكانتهاتقصفلاعليهاالمسيحيطلقهاكانالتيفالعبارات،وأمهالمسيحبين

وهبةوليم،ترجمة،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير.واخرونبارتونبروسد.ينظر:)1(

عيواصالأولزكااغناطيوس.0991صم،28991(،)ط،القاهرةميديااماسترشركةوآخرلن،

روحية،تارلخيةعقيدةلاهوتيةبحوثالارئوذوكس،للسرلانالمشرقوسائرانطاكيابطرلرله

ص84.م،8991.بيروت.العطشانهأ(،)م!،للراهباتالبرادعييعقوبرديرمامنشورات2(!)ج

.ص991.المقدسالكتابنساءمقار،الياسينظر.)2(

.591ص،عقائدهافيالمسيحية)3(
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دياواخوتي")3(أميها"")2(امراةياولكمالي"ا(إتطلبانيكنتمالماذا"منها،عنده

أوأماهيابكلمةأمهخاطبالمسيحأنتذكرلاالأناجيلىانبل")4(ابنكذاهوامرأة

(.منهa5غرلبموقفوهذاالقوللهاالانأنه

وصعدتايامئلاثةبعدقامتوفاتهابعدالعذراءمريمانالكنيسةتقاليدوتبين

ولوضحالسماءالىيجسمهاصعدتأنهايقولالمسيحيالتقليدأنالاالسماء،الى

كتابيةشهاداتعلىترتكزلاالعقيدةهذه")ن:فيقولالأمرهذا6(كاسبمافالتر

هذابرزالسادسالقرقفمنذالإيمانيةالحقيقةلهذهيشهدالتقليدأنالامباشرة

إيماني،اعتقادعنتعبرولكفهاتارلخيةقيمةأيلهاليساسطوريةرواياتجؤالأمر

خلالمنيظهركماالأجيالمرعلىالإيمانيالاعتقادهذاعلىالكنيسةوافقتوقد

الخامسالقرقمنذأنتشرالذيآب(15)جؤالسماءالىالعذراءمرلمانتقالعيد

كتابيةشهاداتعلىيرتكزلاانهعلمهامعالتقليدهذاعلىالكنيسةوتصر".الميلادي

ايمانياعتقاد(نهاعلىالمذلةهذهتتبنىفإنهاذلكومعالأساطيرعملمنانهبل

كماالصعودهذامسوغاتأما،المسيحيةالعقائدمنالكنيرعلىينسحبالأمروهذا

ولالطر!المسيحيسوعبابنهاالوثيقمرلمارتباطالىيسنندفأنهكاسبرفالتريراها

الفهمهذاووفققيامته)7(.وجؤصليبهفيمشاركتههيالمسيحمعفالشركةسلكهالذي

انهالاولينهابينهالقائمةالشراكةأساساعلىابنهاصعدكماالسماءالىصعدتفإنها

وحفلوهاالصليبعلىابنهاحياةانهواكماحيالقاينهوالمانهمحظهاحسنمن

ابنها.ولينبينهاالقائمةالشراكةاساسعلىوذلكوالاستهزاء،،والألم،الضرب

لنسبطوللاجدولألوقا)و(وانجيلمئى)8(انجيليورد:المعجزةالولادة-2

)2(

بوا

)ح

.2:94لوقا

2:4.يوحنا

.331:مرقس

.91:23يوحنا

)ؤبرافيقولالمهدمنذالعذراءوأمهالمسيحالصميدبينالحميمةالعلاقةالكرلمالقرآنيوضح

32.ايةمرلمسورةشقيأ!جئارايخعلنيولغلدتي

602.ص،عقائدهاجؤالمسيحية

702.صان،.م

.1-17:امقى

23-3.38:لوقا
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بإرجاعوشتهيداودابنالمسيحانبذكرمتىفيالنسبويبدا)!(المسيحالسيد

هذامتىذكرسببويعزىمرلم،رجليوسفالى)!(المسيحالسيدنسب

..أيضاابراهيمنسلومنداودالملكنسلمنيسوع*انعلىللبرهانالنسب

هوالمسيحأنفيذكرلوقاانجيلكاتبأما)1(القديمالعهدنبوءاتبذلكمحققا

ثمآدمضمنهمومنرجلأ،)76(آدمالىالمسيحمنعددوقدآدمالىالمذكورينابن

الفه،ذريةمنالنسبقائمةفيالمذكورلنجميعيكونذلكفعلىالفه()ابنقال:

اقروااذاإلا)2(،وحدهالمسيحبالسيدمخصوصأاللهببنوةالاعتقاديعدلموهذا

القديم!،العهدفياستخدمتكماللمجازتستخدمفعلأهيالفه()ابنعبارةأن

الفه.ابنكونهحقيقةوليستمجازاالمسيحالسيداستخدمهاوكما

أرادوانهلمريمخطيباكانانهالاالنجاريوسفعنكثيرأالأناجيلتحدثناولا

نأمنهوطلبالحلم!ملاكلهظهرأنالىحبلىوجدهاأنبعديفارقهاان

وتسميهابناستلدوأنها،القدسالروحمنهوفيهاحبلالذيلانمرلميبقي

خطاياهم)ر(.منشعبهيخفصلأنهيسوع

عشرةثلاثولهابعيسىحملت(السلام)عليهاصلمانالطبري)4(هـلذكر

بعدبقيتمريموانوأياما،سنةوثلاثينالمتينرفعأنإلىعاشعيسىوانصمنة،

سنة.وخمسيننيفاعمرهاجميعوكانسنينسترفعه

ولدالذيالزمانعلىيئفقلمكماالمسيحفيهولدالذيالمكانعلىيتفقولم

والذينلحم)6(،بيتجؤولدانهقائلومنالناصر"5(4فيولدانهقائلفمنفيه

تتتبأالتيالنبوءاتلتأييدالقولهذاالىيذهبونلحمبيتفيولدانهيقولون

الناصر73(.فيوليسلحمبيتجؤوهوداود:نسلمنالمسيحبظهور

.صك!18االمقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرالىيعودالتعليلهذاا(

!!ه
)بتصرف(.ص3الحيارى(،هدايةاهـ)موقع418الثانيرليع4المقدسيةالتحفة،المقدسيمحمدابو

02-24.)تشظرح
مى.،

مكتبة2()ج(،1-2)م4والملوكالأممتارلخ(،031ت)الطبريجرلربنمحمدجعفرابو4(

.13ص.ت.ب،لبنان،بيروتخياطا

.9-1:مرقس؟(

ا-2.7:لوقا6(

،ام949مصر،)طم!(،،المعارفدار،الإدهيةالعقيدةنشاة!كتاباالله،العقادمحمودعباس7(

.صر،134
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الناصرةمنرحلتقدوانهاوصلميوسفعائلةعنبالحديثلوقاولنفرد

)إفرجع:الوقتذلكفيكانالذيالعامالإحصاءفييسجلوالكيلحمبيتإلى

للحيواناتاسطبلجؤوهناكمدينتهلحمبيتالىمعهمرلموأخذالنجاريوسف

التبنبعضهئأتانبمدمذود!ؤولفتهالمسيحالسيدالعذراءمرلموضعت

تحديدعنأماالمهد،كنيسةالمسيحيونبنىالموضعهذاوفي(()1(،المكانلتدفئة

الأيامفيكانتانهاولوقامتىأمثالمنتلامذتهذكريعضفقد!ميلادهوقت

نأالاللميلاد،الئالثالعامقبلأي،فلسطينعلىملكأهيرودسفيهاكانالتي

وذلكيوحناعمدهحينالعمرمنالثلاثينفيكانالمسيحالسيدان:يضيفلوقا

ميلادية،و2892عامفيتبيرلوسحكمزمنجؤأيعشر،الخامسةالسنةفي

جؤيحددهالمؤرخينفبعض،المسيحفيهوبذيومايفيمؤكدأليسحالكلوعلى

كلمنتويذهبأيار،منالعاشرفيولعضهمهنيسانمنعشرالتاسعاليوم

الميلاد،قبلالثالثالعامفي،الثانيتشرينمنالعاشراليوم!انهالىالسكندري

يكدلمولكن،الثانيكانونمنالسادسباليومالشرقيةالكنائستمسكتوسابقا

عيدأالأولكانونمنوالعشروقالتاسعاليومأتخذحتىالرابعالقرنينتهي

كله)2(.الشرقفيللميلاد

الىجاءحينالملاكبانيذكرلوقافانالمسيحبالسيدالحبلكيفيةعنأما

ستحبليهقأنتوهااللهعندنعمةوجدتقدلأنكيامرلمتخافي!لالهاقالمرلم

الربهـلعطيه،يدعىالعليوابنعظيمأ،يكونهذا،يسوعوتسميهابنأوتلدين

نهاية،لملكهيكوقولاالأبد،الىيعقوببيتعلىولملك،أبيهداودكرسيالإله

وقالالماوكفأجابرجلا،اعرفلستوأناهذايكونكيفللملاكصلمفقالت

المولودالقدوسأيضافلذلكتضللك،العليوقوةعليكيحلالقدسالروحلها،

قرامةلوقاالقدسالىأوحىكماالإنجيل.وآخرونمتتىيوسف.ينظر.المسيحولادة)1(عن

9991بمروت،2(،)ط،الجيلدار،القاسميالملويهاشم.دتقديم،شرقية - 0142Xمص

35-صام،079بعرروت،(،طلا)،اللبنانيالكتابدار،المسيحخطىفي،سلهبنصري!171

ث8ص(الحياةكلمةموقعمنحملالكتاب)هذا)جا(،،المسيححياةفورد،جورج.دت36

الساثح،يحيىت9991ism.بمروت،2(،)ط،الجيلدار،المسيحسيرةالمعلم،البولاقييحيى

.922ص551!ما،لبنانبمرروت،ا(،)ط،الجيلدارالطرلق،علىغرلب

جؤالروحيةالحياةسيكلوجية،عيسويالرحمنعبدمحمدد.شرف،جلالمحمدد.)ح

I32-032.صم،7291الإسكندرلة،،المعارفمنشأة،والإسلامالمسيحية
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انكمرلمللسيدةيقللمالملاكانالنصمنولفهمالفه")1(ابنيدعىمنك

ستحملينولكنكنبكلمةولايارادتهولاالفهبقوةالمسيحبالسيدستحملين

ملكنبوعةالملاكولورد؟)،")2(عليكيحلىالقدس"الروحهيواحدةبطرلقة

بيتعلىوملدملكا33(كان!داودانالمعلومومنداودأبيهكرسيعلىالمسيح

بحكمولااليهود،علىيملكلمالمسيحأنأحدينكرهالاالتيوالحقيمةيمقوب،

بيلاطسكرسيأماموأحضروهعليهقبضانهعندهمالمعروفانبلداودكأبيه

كانالمسيحانيورديوحناانجيلانعلىفصلبوء،اليهموسلمه،وأهانهفضرله،

ليجعلوهولختطفوهيأتواأنمزمعونانهمعلمفإذايسوعماinملكأيكوقانرافضا

لأجلهالفهبعثهامرمنالهربيتصورولا")4(وحدهالجبلالىأيضاانصرفملكأ

داخلالمسيحتكونكيفنتساءلأنوعليناولادته)3(.قبلأمهجبرللبشرماعلى

؟ماذاأوبالعكسأوالهالىتحولثمإنساثاتكونهل"السلام"عليهامريمرحم

أحشاءفييحللماللاهوت:"انبالقولالنصارىعلماءيجيبالتساؤلهذاوعن

وجدلكناللاهوتحلولقبلوجدالناسوتولافيها،الناسوتوجودقبلمرلم

ولا،اختلاطولا،تبلبلبلاوثيقأاتحادأواتحدا،واحدةلحظةجؤمعأكلاهما

يأ..مرلموابن،الإلهابنهوتام،انسانوكلهتام،آلهكلهاستحالةولا،امتزاج

..بعيتهالابولدهقدمنولدتولكنهاآخر،ولدتومرلمواحداولدالأبأنليس

أنالكلامهذامنولفهم(.صجسدا")6فولدتهالعذراءأماروحيأولدهالآبغيران

بلاوثيقأاتحادااتحداكيفانهلايفهمالذيولكنمعا73(وجداوالناسوتاللاهوت

.؟اذن)8(اتحدامعنىفما،استحالةولا،امتزاجولا،اختلاط

31-36.)1(لوقا):

يقولحينالعذراءالسيدةمعالأدبمنبكثيرالقصةهذهيسردالكرلمالقرآناننلاحظ)ح

12(.الآيةمن)التحرلم:!روحنامنفيهفنفخنافزخهاأخصشثائتيمجمرانائنت)ومزلم

الأولالأيامأخبار10ا-ة16الأولصموثيلفيالمقدسالكتابجؤوردتداودسيدناقصص)ح

.2الإصحاحالأولالملوكت1192-

.615.:يوحنا()

)5(
.ص167ت،.ب،الرسالةمطبملأ!عمرالدسوقيتحقيق،الحق)ظهار،الهندياللهرحمة

.67صم5291!بع،داربدوق،الخالدالكتابفيالرائدنزهة،توماولهمقوببولسمارسوير)6(

خلاففيهافالمسألة،المسيحالسيدطبيعةحولالرايهذاعلىجميمهمالنصارىيتفقلا)3

عميق.

والتطيث.الأقانيممسألةمناقشةعندوالردودالقولسنفصل)!(
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فيرىلاأمالخطيئةمنحرةكانتمريمالسيدةفيالنصارىعلماءويختلف

فلمالأصليةالخطيئةمنحرهلتكوينهاالأولىاللحظةمنذكانتمريم"انبعضهم

محبةالبدءمنذبهااحاطتبلالفه،عنالبعدمنحالةجؤالناسكسائربهايحبل

خطيئةأيدونمناللاحقةالشخصيةحياتهافيأيضاعاشتلذلك،ونعمتهالفه

والفائقةالقداسةالكلمةالشرقيةالكنيسةتدعوهاماعلىانها،شخصية

)1(صعيدكلعلىأيالقداسةوفائقةالبدء،منذأيالقداسلأكليةالفا،القداسة

الخطيئةورثتقدالبشركسائرمرلمالعذراء"انالأخرالبعضولرى

وكسائرالطبيعيالناموسحسببهاحبلفقد(35ا:)لوقاالجديهالأصلية

القدسالروحوانوحواء")2(ادمالأولينأبوشاخطيئةأبو!اعنورثتقدالناس

أهلاتصيرحتىهـشقيهايطهرهالكي-عقيدلقمفيكما-عليهاحلعندما

يكونهذافعلىكاملا33(.جسداودمهالحمهامنأخذالذياللاهوتفيهاليحل

وانهأمهولدتكماولدلأنهالخطيئةفيولذواائذينالخاطئينمنأيضأالمسيح

.؟لهاحاملوهوالخطايايكفرأنلهفكيفالخطيئةهذهمنهاأخذ

سميتوأنها.الولادةبعدحتىعذراءبقيتالعذراءالسيدةانالنصارىولرى

المتجسدالإلهولادلهاقبلبتولأكانتلأنها،العذارىوعذراءالأبكار(ولكرالعذراء،

الولاد؟4(.وبعدالولادةجؤبتولأولقيت

فهمجؤبالفةصعوباتيلاقونالمسيحيينمنكئيراأنبالذكرالجديرمنان

العذراء)5(.مرلممنوتجسدعبارةجؤوخصوصأالإيمانقانون

ناتعلممرلمالسيدةكانتهلمفادء:الذيالمهمالتساؤلهذاالأفكارويزاحم

سمث)6(بترسنالدكتوريجيبالتساؤلهذاعن؟الأزليالآبوابنالهابنها

2.ه5ص،عقائدهافيالمسيحيةكاسبر،فالتر)1(

ديرمنشورات2(،)ج،روحيةتارلخيةعقيديةلاهوتيةبحوثزكا.اغناطيوسالبطرلرك21

بولسمارسولرص!ح!8.م،8991،بيروت،العطشانةا(،)ط،للراهباتالبرادعييعقوبمار

.66صالخالد،الكتابفيالرائدنزهة،توماهـلعقوب

82.ص4الخالدالكتاب!الراثدنزهة،توماولمقوببولسمارسولر)3(

.82ص،لاهوتيةبحوث!زكااغناطيوس)4(

.98صعقائدها،!المسيحيةفالتركاسبر!ينظر:الإيمانقانونفهمصعوباتعن)3(

)6(
)طم!(،والفرب،الشرقدارسعيد،حبيبالسيدالعرييةالىنقله.الشعبيةلمسيحسيرة

.3اصات،ب
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والالها،لسلملاالعقلانكمامحالةالفكرةهذهتجعلالأناجيلرواية")ق:بالقول

والقامةالحكمةجؤيتقدملوالديهخاضععاديبشريكصبيترييتهأمكنكيف

أحبارمعالهيكلفيتوانيهعدىتؤنبهاناستطاعتكيفو،والناساللهعند

فكرةانلها،الخاضعكطفلهاكلهاشؤونهعالجتوكيف؟وعلمائهماليهود

كصبيمعاملتهوتعذرتانسانكللهالتالأمربادئجؤعرضتكانتلو)الوهيته(

تفكرلمالعذراءانكلا..ممكنةوغيرمحتملةغيرالعائليةالحياةولكانتبشري

تلدينالذيانلها:يقللمبولادتهبشرهاالذيالملاكانمعهذا"كإلهولدهاجؤ

الرباللهانقال:بانذلكفيالشكأزالبل،والأرضالسماواتخالقالإلههو

الفه،ابنيسمىوانه،أبوهداودوانولكرمهويصطفيه،داود،ابيهكرسييعطيه

1(.حقيقهالفهابنهوانهالملاكلهايقلولم

بهااللهخاطبومعجزةكبرىاعجوبةابغيرمنالمسيحالسيدميلادان

المعجزةهذهلكن،2(!بمامعجزاتهأعظممنفكانتوالبعثللروحالمنكرلناليهود

منآدمولدفقدوحواءادمالوهيةلاقتضىاقتضتهافلوالمسيحالوهيةتقتضيلا

لها.أمولاآدممنحواءووبدتامولاأبغير

ماالأناجيلفيوادخلواالرواياتفيهاوزادوابألوهيتهالقائلونبهالعلقوقد

.العقيدةهذهحوليطرحماتوازيلكيمنهاليس

الشبابومرحللاالطفوللا)ثانيا

طفل،أييولدكماطبيعيةولادةولدقدالمسيحالسيدانالأناجيلتوضح

ولادففعندبه)3(قاممميزلشيءفيهامظاهرلاطبيعيةحياتهكانتفقدلذا

بولادةولشرهمطمأنهمالملاكولكنفخافواالليلفيلرعاةالربملاكظهر

طفلأتجدونالعلامةلكموهذه11فقالعليهعلامةواعطاهمالمخلصالمسيح

النصرانية،الملةفضيحةفيالإيمانيةالنصيحةالمتطبب،سعدبنعيسىبنيحيىبننصر)1(

،بالقاهرةوالتوفلعللنشرالصحوةدار+الشرقاوياللهعبدمحمد.دوتعليقوتحقيقتقديم

(.)بتصرف98صام،869أهـ-604

هداية)موقع1423Xالمكرمةمكة،ثلاثةأمواحد!اللهالسقار،محمودبنمنقذد.)ح

.(بتصرف)6صه!(رىلحياا

الئاس)وئفمتعالىقالالكرلمالقرآنوضحهاالتيالمهدفيالتكلممعجزةالأناجيلتذكرلا)،(

(46أيه)عمرانآلالصئابحيزر!.ومنكفلاائقفدفي
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مسبحينالسماويالجندمنجمهورالملاكمعوظهرمذود،جؤمضجعامقمطأ

فذهب)1(المسرةويالناسالسلامالأرضوعلىالأعاليجؤلفهالمجدقائلينالفه

يتحدثونكانواالرعاةانالىلوقاهـلذهبالفه،يسبحونوهمونظروهالرعاة

هذانرىلابالمقابللكن،قالوهمماتعجبسمعمنوكلالأمرهذاعنللناس

فلاالناصرةاهلمنالأقلعلىأواليهود،قبلمنالمسيحبالسيدالاهتمام

اهتمامولا،صغرهومنذأقرانهعنالمسيحالسيدتميزعنشيئألناترويالأناجيل

وتسبيحالملاكهذابشرىوصحتحقيقيةالقصةهذهكانتفلوبه،الناس

هوانهفعلأعلموالولأنهماليهودعندعظيمشأقالطفللهذالكانالملائكة

هذاتأخذلاونبوتهدعوتهلكاثت-الملاكاخبرهمكما-الموعودالربمسيح

.)بصلبهانتهاء،ومطاردتهومحاريته،،تصديقهوعدم،تكذيبهفيالمنحى

تقتضيهماحسبالأطفال)2(يخشكماخقأيامثمانيةالطفلأتمأنوبعد

امه.الملاكبهبشرماحسبوسميالموسويةالشريعة

اليونانيةالىفنقلالعبريةاللغة!)يهوشع(المسيحعيسىسيدناواسم

()3(.)عيسىوالتركية،والفارسية،العرييةالىثم)بيسوس(

يومأاريعيننتتظرانالأمعلىكانابنكلولادةفبعداليهوديةالشرلعةووفق

متراتكيلوثمانيةحوالييبعدكانالذي،القدسفيالفهبيتالىتذهبانقبل

الأغنياءوكانالشرلعة،تقتضيهماحسبتطهيرهاعنقريانألتقدملحمبيتعن

الفقراء()4(.)قريانيدعىفكانحمامتينتقديمأماوحمامهخروفأيقدمون

حياةقصةلاستخلاصالأريعةالأناجيلرواياتبينالنصارىعلماءولريط

الرعاةفزلارة!وشبابهطفولتهقصةفيأيضايردالريطوهذاالمسيحالسيد

للطفلالمجوسةيارزمتىيوردبينمالوقا،إنجيلإلايرويهالاالهيكلالىوالذهاب

.الناصرةالىمنهاالعودةثممصرالىبهوالهروبالإلهي

.2:12-14)1(لوقا

الإنجيلمتى،يوسف38؟ص،المسيحخطىفي،سلهبنصريينظر،،السلامعليهختانهعن)ح

الروملميتمالإحسانمطبعة.المسيحيسوعحياة،يتيمميشيلالأب172:ص،شرقيةقراعه

.اصه،5591،سورله،حلب،ثوليكالكا

23.ص،شرقيةدراسةالإنجيلمتى،يوسف)3(

.اصه،المسيحيسوعحياة،يتيمميشيل؟93ص،المسيحخطىفي،سلهبنصريينظر،)4(
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بلغعندماالهيكلالىعائلتهمعالمسيحالسيدذهابقصةبذكرلوقاوشفرد

منالماضيةالفترةهذهالمسيحقضىكيفيعرفولا،عمرهمنعشرةالثانية

شعرلذلك.الأناجيلكتبةعنهيسكتهذاكل؟طفولتهكانتوكيفحياته

:بالقولتليهاوالتيالحقبةهذهعنالسكوتهذافعللواالخلللهذاالنصارى

يكنلمسكولقملانالبشيرونسكتنقلولماخبارهاعنتمامأالوحي"سكت

وأما،السكوتهذاالىالوحيبروحمنقادينكانواأنهمالايفسرهولاطبيعيأ

أخباراولفقواالطبيعيالنسقفأتبعوابعدهمكتبواالذيناليهمالموحىغيرالكتبة

وليسالوحيبسكوتذلكفعللواا(.إالسنينبتلكقولهمحمسبتتعلقعديدة

.؟حكمهالوحيسكوتفيكانفهلالبشيردنسكوت

بسببذكرهاعنوسكتواالحقبةتلكعنيتحدثوالمالأناجيلكتبةأنوالحق

وشام،،وللعب،يأكلآخرطفلكأيالطفولةحياةالمسيحفيهاعاشحقبهانها

.)السنينتلكطوالاللاهوتكانفأين

يسمعهمالمعلمينوسطأيامثلاثةلمدةالهيكلجؤبقيالمسيحانمتىولروي

مدةطوالئانيةمرةالأناجيللتسكت،الناصرةالىوأبيهامهمععادنمولسألهم

يتقدمفكانيسوع"وأمامئتىبقولالمدةهذهاختزلتولكنهاسنه-)2(عشرةثماني

.3(إوالناسالفهعندوالنعمةوالقامةالحكمةجؤ

متىفيهأوقعهمالذيالنصهذاعلىكرمو)4(كوركيسالمطرانويعلق

أمابالذاتالكماللأنه،يتقدمولاينمو،ولايتغير،لاالفه"انبالقولبالإحراج

وولد،به،حبلالإنسانيسوعلذاويتطوروشقدم!ينموأنفبوسعهالإنسان

يقالفكيفصحيحاالكلامهذاكانفإذاورجلا"،وشاباطفلا،واصبح،وترعرع

9.ص(،أ)ج،المسيححياة.فوردجورج)1(

ينظر،كنجار،عملهوعن6،3:مرقسينظر)نجارأ(كانانه)شارةمنالاالأناجيلسكتت)ح

!82صم،8791)ط!(،المصرلة،النهظةمكتبة،المسيحيةالأريان.مقارنة،شلبيأحمدد.

3.أص!المسيحخطىجؤ،سلهبنصري

المسيححياةفيالمهمةالحقبةهذهمعرفة!ؤبالغرضيفيلاالنصهذان)2521:متى)3(

وتكتملالشخصدوافعيمرفو!االإنسانفتراتأهممنهيالشبابفترةاقالمعلومفمن

.(أ)يعرفأحدلا؟الحقبةتلك!المسيحكانفاينشخصيته

مشكن،والنشر،للطباعةأورشتمؤسسة!طبع2(،)ج،الخلاص،العقائدياللاهوت41(

.145صام!869الأمرلكية،المتحدةالولايات
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فيفترضالآخرعلىاحدهميتقدمولامعاووجداباللاهوتالناسوتاتحدفيهأن

يصللاالطفل))إن:آخرونيرىبينماهالمسيحالسيدمعاللاهوتهـلكبرينموان

الإرادةلهوكذلكأزليادرالهلهالفهابنانحينفيمتأخرأالاالإدراكمرحلةإلى

فلوصعوبةأشدفيعائلتهمعحياتهلكانتهذاصحفإذابشرأ(()1(.يصبحان

دائمارتباكفيلأصبحاطبيعتهحقيقةالىالأوقاتمنكثيرجؤيفطنانابواهكان

لهيقذماوان،الرأيفيلهالخضوععليهمايجبانهيحسبانولكانا،معاملتهجؤ

البشر،سائرعنأبعدتهترييةترل!قدذاكاذوكان،العكسوليسالطاعة

والرجال)2(.والشبانالأولادمعالشدورفيالتامالاشترادوأفقدته

المسي!السيدونبوةتعميد8ثادا

يعملالناصرةفيكلهشبابهأمضىقدالمسيحالسيدأنالاناجيلمنيفهم

الأردننهرالىذهبالمعمداقهيوحثابدعوةسمعوحين،يوسفأبيهمعنجارأ

المسيحاليهفتقدممنه،ديعتمداللهمدكوتباقترابهناكينذرالمعمدانكانحيث

قدالنبوةأنذلكمنولفهم3(يحيى)!ريدعلىفاعتمدالعمادمنهوطلب

يعمدهأنالمسيحقبللماذاوإلاالمناسبةتلكفي!المسيحالسيدعلىأنزلت

يعلن!المسيحابتدأالوقتذلكومن)وخالقاالهافعلاكان)ن!يحيى

.السماوات)4(ملكوتباقتراب

علىليبرهنالمعجزاتمنالعديدأعطاهتعالىالفهفانالنبوةلهذهومصداقأ

منشيئاأعملأناقد!لاأنا11:يقولنراءفانالذاتعالىاللهمنوأنهارسالتهصدق

هيأعملهااليالأعمالوهذهاعملها،انالآبأعطانيالتيأعماليلي..عندي

كميلالأبالعرليةالىنقله،الرسلقانونفيتأملات،نؤمنبلتسار.فوناورس،هانسينطر،)1(

.27صام،499!لبنان!بيروتا(،ط)،المشرقدار.اليسوعيحشيمة

9؟صا(،)ج،المسيحفوردهـحياةجورج.دينطر،االمسيحالسيدحياةعن)ح

Mircea Eliade: the Encyclopedia of Religions, (new york: macmillan publishing

546company, london: collier macmillan publishers, 8791 ,) volume ,8 p

فقط،اشهرببضمةمنهوكبرالمسيحالسيدأقرباءمن!يحيىالفهنبيهو:المعمدانيوحنا5

ينطرهعرودس.قبلمنرأسهبقطعحياتهوانتهتالفه.ملكوتباقترابفلسطينفيبشر

.355صم،3991.لبنان،الحياةمنهلدار،المقدسالكتابموسوعة

1ب)! R .1-3:لوقااا-اأ:ا-6.مرقس3:صى

4.17:)4(متتى
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الحقيقةهذءعلىيالمسيحتلاميذوشهد)1(أرسلنيالآببأنتشهدنفسها

أيدهرجلاالناصرييسوعكان:الكلامهذااسمعواإسرائيلبني"يا:بطرسفيقول

)2(تعرفونكنتمكماوالآياتوالمعجزاتالعجائبمنيديهعلىأجرىبمابينكمالفه

المسيح،لاهوتتوهمواالذينفكرفيثانيأمنحىأخذتالمعجزاتهذهلكن

الموتىاحياءفيالإلهيوالفعلالإلهيةالقوة!المسيحللسيدانعلىبهاواستدلوا

تلميذهوشهادة!المسيحالسيدلسانعلىوردمايخالفوهذاهالمعجزاتوعمل

منالكثيرأنتوضحالتيالكتابيةالشواهدمنالعديدوجودمعذلك،علىبطرس

الكتابفيوردتكثيرةمعجزاتلهمكانتالمسيحتلاميذوحتىوالرسلالأنبياء

بطرسأحياحيثالموتىاحياءومثهاوحدء!المسيحبالسيدتختصولمالمقدس

فما4(،ويكثطهالقديمالعهدفيأيضأموجودالأمروهذاماتوا)3(قدأناسأوبولس

وغيرها،المعجزاتمنصدقهعلىيدلمايديهعلىاللهوأظهرالىبعثنبيمن

المسيحيالدينعليهقامأصلفأول،النصارىعندالمهمتأثيرهاالمسألةلهذهوكان

علىدليلايللمسيحتجدفلاالأناجيلتقرأ،العاداتخوارقهولهعمادواقوى

كتبةانئ!ا،شرحهيطولالأناجيلفيوعددهاالخوارقمنكانماالاصدقه

يأتيلمنالدينصحةعلىدليلأذلكجعلوا!المسيحالسيدلسانوعلىالأناجيل

.5()بعده

المسي!السيددعوةلنهايةمقدمات4رابعأ

اليهودلقادةالمسيحمجادلة.أ

المنهجعنانحرافهملتصحيح6(اسرائيلالبنيكانتالمسيحالسيدرسالةإن

دعدم(السلام)عليهماوهارونموسىلسانعلىلهمتعالىاللهوضعهالذي

اليهودمعالمسيحالسيدمحاوراتفانلذاوتطبيقها،التوراةبأحكامالتزامهم

03-5.37:(يوحنا)

2.22:الرسلأعمال)ح

.12-029:هـ95،41:(م.ن،)

8-4.36:الثانيالملوك21-23,:17الأولالملوكينظر،)هـ(

1373x-.مصرالمنار.دار،والمدينةالعلممعوالنصرانيةالإسلام5،عبدمحمدالشيخينطر،)5(

مكتبلأ،والإسلامالنصرانية،الأديانمقارنةفي،الطهطاويعزتمحمدالمستشار22؟ص

)3صه،لمحملموهمصر،،لجيزةا،(1ط)،ةفذلناا

.51:25متتى،()
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وضرب،والمناقشات،المجادلاتاتجاهتأخذ-الأناجيل!كما-غالبهافيكانت

تحركحينالبدايةمنذيأنهالابالشرلعةالالتزامالىالناسودعوة،الأمثلة

اسرائيل،بنيمنالضالةالخرافيستأنسأنمحاولأوالخلاصالصلاحينشد

المستغلةالطبقةعليهتسيطرالعواطفجامدالتقاليدمتعفنمجتمعجؤتحرك

مجتمعوتتاقضاتصراعوسطو،الدينوتجار،المالوتجار،الحكمتجارمن

هذاوكان،والصدوقيينهوالفرلسيينهـ،،والمرابين"،الضرائبجباة"رلنالعشا

منذدعولهوعلىعليهيقضيوبأنوللمخاطرللمشقةيعرضهبانكفيلأوحده

بدايةمنذوالمعلمينبالكهنة!يصطدمانالبدلطيمنفكانالأولى)1(.البدالة

.الناسمنللعامةومعلميهاالشرلعةحملةلأنهمدعوته

الفريسيينولين!المسيحالسيدبينحدثتمجادلاتالأناجيلأوردتلقد

منها

منفانهأشراروأنتمبالصالحاتتتكلمواأنتقدرونكيفالأفاعيأولاد!يا

لكمالويل،المراؤونوالفردسييونالكتبةأيهالكمالودل..الفميتكلمالقلبفضله

الحياتأيها،الأعمىالفرسيأيها،والعميانالجهالأيها،العميانالقادةأيها

اورشليميا"ياورشليم.فقالأورشليمعلىبالكلامكلامهاختتمثم"الأفاعياولاد

تجمعكمااولادكأجمعانأردتمرةكمإليهاالمرسلينوراجمةالأنبياءقاتلةيا

2!إخرابالكميتركبينكمهوذاترلدواولمجناحيهاتحتفراخهاالدجاجة

قيافاالمدعوالكهنةرئيسدارفيالشعبوشيوخالكهنةرؤساءاجتمعوبعدها

اليهودية،والتقاليدللشرلعةالحرفيةالطاعةيؤلدونمتزمتلأهـكانوايهوديةجماعة:الفدلسيون5

ينظر،،تقاليدهمكليتبعلملأنهالمسيحدعوىرفضوا،المجامع!ؤكبيرنفوذالموكان

232.ص،المقدسالكتابموسوعة

باسفارالايعترفوقلاكانوا،اليهوديالكهنةوحزبالثريلأ،العلياالطبقلأوهم:الصدوقيون5

معيشكلون،الهيكل!التجارةمنيربحونوكانواالأسفار،سائردونالخمسموسى

491.ص،المقدسالكتابموسوعلأينطرا،العليااليهوديةالمحكمةجؤحزييناكبرالفرسميين

الأنبياءأبيعصرمنذتحليليةدراسةالتأرلخ،موكبفياليهودطعيمه!الرحمنعبدصابر)1(

325.صام،969،(اط)!الحديثةالقاهرةمكتبة،ابراهيم

.125:2114.:16متى!7،7:مرقس38،د237:متى)ح

حتاقحموهمعالمسيحالسيدمحاكمةفيشارك.اكالأم8بيناورشليمفيالكفةرئيس:قيافا5

ينظر.اورشليمفيالأولينالمسيحيينيضطهدكان،عليهليحكمبيلاطسالىالمسيحيارساله

246-صالمقدسالكتابموسوعة
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العيدبعدالعملهذاأجلواولكنهمويقتلوه!المس!حعلىيقبضوالكيوتآمروا

عيدهولهيحضرونكانواالذيوالعيد)1(،الشعببيناضطرابيحدثلاكي

الأناجيلكتبةأصترفلماذا)نفسهالعيدجؤعليهقبضواانهمالملاحظومنالفصح

.؟هناالمبارةهذءعلى

المسيح!السيددعوةجعلالىالأناجيلبكتبةحداالذيالسببيفهمولا

كاق!المسيحالسيدأنتروىالأناجيلإنبل،الجارحوالكلامبالعنفتشمم

منغيرهمعلىاليهوديطلقهاالشمميةوهذهالكلاب)2(بوصفالأمميينيصف

3(.عديدغمواضعجؤلهمشالهأكلامأالأناجيلمحررووذكر،الأمم

عنددعوتهافشالفيالأولالسببهوالمسيحالسيدجعلواقدالأناجيلكتبة)ن

وعدمالجارحالهجوميالأسلوبباستخدامهوذلك،الدينورجالاليهود،الساسة

يوضحماوهذااليهود،عندقبولموضعدعوتهمنيجعلليناأسلويأاستخدامه

.-الأناجيلمنيفهمماحمشه-سنواتثلاثتتجاوزلاالتي!قصردعوتهسبب

لفايته.حولاثسيحتنبؤات2-

(.الأناجيل)حسببموتهالمسيحتنبؤاتا-

قيصرلةنواحيفيالأولى:مراتثلاثبموتهتتبأالمسيحأنالأناجيلتذكر

نأينبغيأنهلتلاميذهيظهريسوع2ابتدالوقتذلك"ومنذمتى:قالفيلبس

اليوموفيويقتلوالكتبةالكهنةورؤساءالشيوخمنكثيراهـشألمأورشليمالىيذهب

هذالكيكونلاياربحاشاكقائلأينتهرهوابتدأإليهبطرسفأخذهيقومالثالث

لكنبالفهتهتملالأنكليمعثرةأنتياشيطانعنياذهبلبطرسوقالفالتفت

نفسهفلينكرورائيياتيأنأحدارادانلتلاميذهيسوعقالحينئذللناسبما

مننفسهليلكومنيهلكهانفسهيخلصاقارادمنفانهوليتبعنيصليبهوليحمل

يعطيماذاأونفسهوخسركلهالعالمربحلوالإنسانينفعماذالأنهيجدهااجلي

.26:53متى1()

-15:21.28)!متى

أبيهضدالإنسانلأفرقجئتفإنيسلامأالقيجئت(نيتظنوا"لا.15:3436متىينظر(3)

"جئت12:9514:ولوقا"بيتهاهلالإنساقوأعداءحماتهاضدوالكنهامهاضدوالابنة

وامرأتهوأمهاباهيبغضولااليياتياحدكان"إق1426:ولوقا"الأرضعلىنارألألقي

،.تلميذألييكونيقدرانفلاايضأنفسهحتىوأخواتهواخوتهوأولاده
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ملائكمهمعأبيهمجدفييأتيسوفالإنسانابنفاننفسهعنفداءالإنسان

لاقوماهاهناالقياممنانلكمأقولالحق.عملهحسبواحدكليجازىوحينئذ

(()1(.ملكوتهفيآتيأالإنسانابنيرواحتىالموتيذوقون

ثلاثة:أموراالتتبؤهذامنهـلستشف

انجيلداخلجؤانجيلياتتاقضأيكشفالمسيحمعبطرسحوار:الأولالأمر

لسانوعلىكلاماالسابقةالفقراتهذهوقبلالإنجيلكاتبأوردحيثمتى،

سألالمسيحأن:فتقولمفايربشكلبطرسعنتتحدث!المسيحالسيد

يسوعفاجابالحيالفهابنالمسيحهو"أنت:بطرسلهفقالنفسهعنتلاميذه

فيالذيأبيلكنلكيعلنلمودمالحمأإنيونابنياسمعانلكطوبىلهوقال

وابوابكنيستيأبنيالصخرةهذءوعلىبطرسأنتأيضألكاقولواناالسماوات

مجلىتربطهمافكلالسماواتملكوتمفاتيحوأعطيكعليهاتقوىلنالجحيم

فيمحلولآيكونالأرضعلىتحلهماوكلالسماواتفيمريوطأيكونالأرض

!ياقال:حينلهخليفةبطرسعينالمسيحأنإليهاأضفناإذاهذا")2(.السماوات

ارعله:قالاحبكأنيتعلمياربنعمقال:هؤلاءمنأكثرأتحبنييونابنسمعان

ينتهرذلكبعدفكمف،المسيحبعدمنللحواهـلينرئيسأبطرسفكان")ر(.خرافي

يريطهماوكلللحوارلينرئيسأالمسيح!يعينهوكيف،كلامهيصدقولاريه

يسميهثمالسماواتفيمحلولايكونيحلهماوكلالسماواتجؤمريوطايكون

ا).؟وشيطانامعئرة

هـلحملنفسهفلينكرورائييأتيأنأحدأراد)نالمسمحقولهو:الثانيالأمر

وارتدائه،الصليبحملفيالنصارىعندالعادةجرتهماومنهـلتبعني،صليبه

خلاصاجلمن!المسيحالسيدلياقامالتيالكبيرةللتضحيلأرمزعندهمفهو

العجبالىيدعوقولوهوالمسيحالسيدإلىالقولهذاالنصارىوشسبالبشر،

اليهوديكنولميهوديةعادةوليسترومانيةعادءكانتالصلبلأقوذلك

كياليهوديةالتقاليدعنبعيدةفهيالمجرمينلقتلالطرلقةهذهيستخدمون

21-1628:)1(مئتى

16-16.02)ح.
م.لى.

2151:)و(يوحفا
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منيقصدونكانواالرومانإنمعكلامه)ا".جؤ!المسيحالسيدبهايستشهد

ابشعفيالموتذلكومعنىصلبأبالإعدامالحكمصدورعلىدليلاالصليبحمل

جؤالمجافلةالصورةيستخدمكان!المسيحالسيدانيرىمنوهناك،صورة

بالحيا؟2(.والاستهانةبالموتوالمخاطرةالكاملالإئباعقصدهوكاقهذا،قوله

عرقأولتصببالموتمنجزوعاالمسيحالأناجيلصورتلماذايفسرلاذلكولكن

ألم،الإسصرخةالصليبعلىويصرخالتجرية،هذهمنينجيهلكياللهولدعو

اعلىمثلاولكونكلامهعمئهيوافقحتىيصبرأنالحالةهذهفيبهالأجدريكن

.وتلاميذهلأتباعه

منأنلكمأقولالحق!التتبؤهذافي!المسيحالسيدقولهو:الثالثالأمر

هذهوفي"ملكوتهفياتيأالإنساقابنيرواحتىالموتيذوقونلاقومأهاهناالقيام

الذينالقوميموتأنقبلستكونالأرضالىعودتهأنعلىالمسيحمنإخبارالفقرة

حينمتىإنجيلفيالمسيحالسيدكلامفيايضأنظيرلهايوجدالفقرهوهذهمعه،

فاهرلواالمدينةهذهمنطردوكم"ومتىلهمفقالللتبشيريرسلهمكيتلاميذهدعا

ابنيأتيحتىإسرائيلمدنتكملونلالكماقولالحقفأنيالأخرىإلى

فيالتبشيرتلاميذهيكملانقبلالأرضإلىثانيهيعودسوفانهأي)3(.الإنسان

هذايكونحتىالجيلهذايمضيلالكماقولدالحقأيضأوقالإسرائيلمدن

لمالتنبؤاتهذهانإلا()6ولوقامرقس)5(،انجيلفيايضايوجدالننبؤوهذا)4(.كله

معلقإنسانهوالتلاميذماراهكلانبلعادالمسيحولاقامتالقيامةفلاتحدث

خشبه)7(.الى

)ح

(صه"بتصرفاماهـ-504859(،اط)،المعاصرةالأديان!الفرحانالفهعبدراشد

.2791ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير

15:32متى

:ا831،9:مرقس

21-9:27لوقا

ينظر،،ناحومكفرالىالجليلمنخروجهعندكانتبالموتالمسيحتتبوجؤالثانيةالمرة

يسلمأنينبغيانهلهمقالعفدماقولهيفهموالمالتلاميذانوللاحض!03-932:مرقس

ذهاليمعندكانتالثالثةوالمرة،لهايخبرهمالتيالثانيةالمرةأنهامعليقتلوءالناسأيديالى

.17-2:91متىه.32-51:34مرقس.34-81:31لوقاينظر،،أورشليملىا
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القتلمنبنجاتهالمسيحتنبؤاتبه

نجاتهفيهايبينيالمسيحللسيدوجليهواضحةاقوالأالأناجيلكتبةأورد

يستقيملكيتأهـللالىتحتاجلابحيثالوضوحمنالأقوالوهذهالقتلمن

لهذايتتاجونالجمعالفرسميون"اسمعقالةإنجيلهفييوحنارواهمامنهامعناهاه

أنايسوعلهمفقالليمسكوهخداماالكهنةورؤساءالفريسيوقفارسلنحوهمن

وحيثولاتجدوننيستطلبونيأرسلنيالذيالىامضيئمبعديسيرأزمانأمعك!ا

أنمزمعهذاأينالىبينهمفيمااليهودفقالتأتواانانتمتقدرونلاأنااكون

هـلعلماليونانيينشتاتالىيذهبأنمزمعألعلهنحنلانجدهحتىيذهب

لاأناأكونوحيثولاتجدوننيستطلبونيقالالذيالقولهذاما.اليونانيين

القتلمنبنجاتهيتنبألمالمسيحأنيوضحالنصهذاان")1(0تأتواأنانتمتقدرون

نأيحاولواأنقبللإنقاذهتتدخلسوفالإلهيةالعنايةيدأقوضحانهبلفحسب

فعبارةالكرلم)2(.القرآقبينكماإليهيصلواأنقبليرفعسوفانهأياليهيصلوا

لنانهمالايقتلوءكيطلبهسيحاولونانهمبوضوحتبينتجدوننيولاستطلبوني

قأيقدرونلاانهمالبديهيفمنرفعإذاثميرفعسوفلأفالمكانهذافييجدوه

منطقةالىيذهببأنهالقولمنأولىوهوالسماء،جؤيكونسوفلأنهإليهيأتوا

يوجدمكانأيفيلأنهالكهنةورؤساءالفرش!ييونافترضمامثلكاليوناناخرى

قصدهماوهذاالسماءفيكاناذاإلاإليهالوصوليستطيعونفأنهمالأرضعلى

الكلام)3(.بذلكا!المسيحالسيد

القتلصاالمسيحبنجاةالمزاميرتنبؤاتص-

ضدهيحيكهاكانالتيالمؤامرةومنالقتلمنالمسيحبنجاةالمزاميرتتبأت

نايرلدكانالذيالشرلروأهلكرفعهالفهانبينتإنهابلاليهودورؤساءالكهنة

الربلك"ليستجيب:يقولالذيالعشرونالمزمورالمزاميرهذهومن،للصلبيسلمه

صهيون!منقدسهمنعونالكليرسليعقوبإلهاسمليرفعكالضيقيومفي

21-92.:7:328-34.)1(يوحنا

الفهرشولمزئماتنعيسىالقسيحفت!ناائا)وقؤدهغىتعالقال715.158الآيةالنساءسورة)ح

علبممنب!فهغمامنهشدثدفيفيهاختتفواائذينو)نلهغشئةوقكنصئدئوةوماقتلوءوما

حكيقأ!غزيز(الئةوكانالئهاللهرفعهنجليخقينأءفتلوءوماالظنائباغائا

منالمسيحالوهاباعبداحمدينظر،.الأناجيلحسب-القتلمنبنجاتهالمسيحتتبؤاتعن)

702صم،8791مصر.ا(،)ط،للطباعةغرلبدارالمسيحيلأ.العقائدمصادر
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عرفتالآن...رأيككلولتممقلبكحسبليعطيكتقدماتك...كلليذكرليعضدك

هؤلاءيمينهخلاصبجيروت:قدسهسماءمنيستجيبهمسيحهمخلصالربان

أماوسقطواجثواهمنذكر،الهناالربفأسمنحنأمابالخيلوهؤلاءبالمركبات

كاتبيتكلم)1(دعائنايومفيالملكلناليستجيبخلصياربوانتصبنافقمنانحن

ويصور"مسيحهمخلصالرب11المسيحوهوالقلبطاهربارعبدعنالمزمور)2(

القوةلدليمالذينلهالمكايديدبرونالذينأعدائهمنيأتيالذيالمنتظرالضيق

فيتتمثلالمتضرعالعبدذلكالمسيحقوةفانبالمقابل،وخيلمركباتمنالمادية

تتدخلعليهالقبضجؤمبتغاهمالىيصلواأنيرلدونوحين،وتسبيحه،صلاته

الأرضعلىيسقطونوآنذاك،المسيحوتخلصالأعاجيبفتفعلالقولةالربذراع

المزمورهذافقراتانالسماء،الىوارلفع،وانتصب،فقامهوأماالصدمةهولمن

)3(.صلبهويالتاليعليهالقبضمن!المسيحالسيدنجاةبوضوحتبين

الأخيرالعطروالعشاءسكب3-

المسيحالعطرعلىسكبا-

.عدةمواضعجؤروايتهافياختلفتأنهاالاالحادثةهذهالأريعه"4(الأناجيلروت

قبلكانالمسيجعلىالعطرسكبان!مرقسمئىيبين:العملتوقيعفياختلفت

وقبلهالمعمدانيوحنامقتلقبلالقصةهذءيرويفانهلوقاأما،بيومينالفصحعيد

.أيامبستةالفصحعيدقبلالقصةهذهيوحناويروياورشليم،الىالمسيحيدخلأن

أماالأبرصسمعانبيتفيوقعالحادثانومرقسمثتىروى:الحادثمكانوفي

ومرثا.ومرلملعازرالأخوةبيتجؤجعلهاويوحنافرسميبيتجؤكانتأنهافقاللوقا

سكيتالتيالمرأةشخصية"ومرقس"متىيذكرلم:المرأةشخصيةوجؤ

أختمرلمهيصذيقهامراةجعلهاولوحناخاطئةامرأةانهافقاللوقاأماالعطر،

.؟)ذلكفعلتفايهما،والخاطئةالصذيقةبينكبيرفرقوهناكلعازر.

22121.31(.،ا)9!ةالمزاميريضأأوشظرا-02:9المزمور1()

داود!.هوالمزموركاتبأنالنصارىيعتقد)ح

المسيحيةفيوالقيامالصلبللماجستير،رسالتناينظر!،الصلبمنالمسيحالسيدنجاةعن)3(

أحمدثبعدهاوما12ص1002.1سنة،الدينأصولكليةمجلسالىمقدمة!تحليليةدراسة

.211ص،المسيحيةالعقائدمصادرمنالمسيح،الوهابعبد

.-4ا:12يوحنا،36-7:93لوقاا-4.:14مرقس،7كا-26:متتى)4(
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أمابالطيبيسوعرأسدهنتأنها"ومتى"مرقسقال:فعلتماذاانهاثم

روايةفيالاختلافمدىفيلاحظ.بالطيبرجليهدهنتفقالواولوحنا"!لوقا

الكتابتفسيرذلكويعلل،الصلبأحداثمقدماتمنتعدالتيالمهمةالقصةهذه

مرتبهقصهتقديميكنلمالإنجيللكتبةالرئيسيالهدف"ان:المقدس)1(بالقول

ومرقسمتئىأختاروريما،رسالتهعندقيقسجلاعطاءبليسوعحياةعنزمنيأ

وردالتييهوذاوخيانةالكاملمرلمولاءبننللمقارنةهناالحادثةهذهوضع

كتبةلأنوذلك،واضحةمغالطاتفيهكلاموهذاالإنجيلين"جؤذلكعقبذكرها

وقيامته،صلبهالىولادتهمنذ!المسيححياةعنيتحدثونالأناجيل

فهوالكلامهذاصحةفرضيةوعلى،للأحداثالزمنيالتسلسلمستخدمين

الإنجيليةالنصوصاسمخدامفيالأناجيلكتبةحريةمدىعنفكرةيعطينا

يحملونماحسبالأحداثفيهـلغيرونفيحذفون،،بهايؤمنو!التيالأفكارلصالح

الحقيقية.الأحداثحسابعلىكانولو،ومعتقداتأفكارمن

الاخمرالمشاءب-

هـلختلفء.الفصحيومجؤتلاميذهمعالمسيحتتاولهعشاءآخربهويقصد

الذينفيولوقامرقسمعمتىيختلفحيثالعشاءهذااعدادجؤالأناجيلكتبة

مرقس)3(ويذكربإعدادء،قامواجميعاالتلاميذانمئتى)2(يقررحيثيجهزونه

ويستغني"بالاسم)5(لوقاويذكرهماأعداءمنهمافقطتلميذينانولوقا)4(

العشاءتوقيتوهوجدأمهماخرشيءفياختلفواأنهمثم.ذكرهماعنمرقس

R.P.)روجيالأبفيلاحظالأخير Roguet)مختلفبشكلمعينالفصحعيدان

المسيحعشاءالىبالنسبةالرابعالإنجيلوفيالمتوافقةالثلاثةالأناجيلفيزمنيا

أما6(.الفصحعيدقبلالعشاءهذابوقوعيقولفيوحناالحوارلينمعالأخير

4302.ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتغسير)1(

يعقبوكان،فرعونيدمن)سرائيلبنوفيهاتحررالتيالليلةبذكرىالاحتفالهو:الفصحعيد5

32.ص،المقدسالكتابموسوعةينظر،الفطير،عيديسمىأيامسبعةمنعيدالفصحيوم

ا.18-269:متتى)!

231-)ح .12-14:مركس

.7-2201:لوقا)4(

ويوحنا.بطرس)3(وهما

1-14.5:)6(يوحنا
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هذاهـلؤدي،نفسهالفصحعيدأتتاءفيحدثأنهفتقولالأخرىالأناجيل

الأحداثتسلسلفيكثيروتغيير.معقولةغيرأمورالىذلكعنفضلاالتضارب

هذازمننسيقدبعدفيماالمبشروننقلهالذيالتراثأنتصوريمكنفكيف

.1(الفصحعيدالىبالنسبةالعشاء

نقطةفياختلافهمعليهترتبالأخيرالمشاءتوقيتجؤالأناجيلاختلافان

فإذاهالصلبيومتحدبدوهيالاالصلبقضيةعناصرأهممنواحدةتعدجوهرلة

مساءتلاميذءمعالفصحكلقديالمسيحفانولوقاومتىمرقسبروايةأخذنا

يومحدثقدالصلبيكونويذلك،بقليلذلكبعدعليهالقبضكاقثم،الخميس

الصلبوأنالأريعاءمساءكانالقبضأقيعنيفهذايوحنابروايةالأخذأما،الجمعة

؟ا).الجمعه23(يومأمالخميسيومالصلبحدثفهل،الخميسيومحدث

ومحاكمته.المسي!السيدعلىالقبض،خامسأ

الأخيرالعشاء!المسيحالسيدأنهىانبعد:المسيحالسيدعلىالقبضا-

مرقسهـلرويجشيماني"،يدعىبستانإلىئمالزلتونجبلإلىتلاميذهمعخرج

هناأجلسوالتلاميذهفقالجشيمانياسمهاضيعةالى"وجاؤا:فيقولالحدثهذا

لهموقالهـلكتئبيدهشوابتدأهـلوحناويعقوببطرسمعهأخذثمأصليحتى

علىوخرقليلأتقدمثمهناواسهرواهناامكثواالموتحتىجداحزشةنفسي

شيءكلالأبأباياوقالأمكنانالساعةعنهتعبرلكييصليوكاقالأرض

ثمانتتريدمابلأناأرلدمالاليكنولكنال!سهذهعنيفأجزلكمستطاع

تسهرأنقدرتأمانائمأنتسمعان)3(.يالبطرسفقالنياماووجدهمجاء

الجسدوأمافنشيطالروحأماتجريةفيتدخلوالئلاوصلوااسهرواواحدةساعة

فيالمقدسةالكتبدراسة،والعلموالإنجيلالكرلمالقران،بوكايمورس!.كتابعننقلأ)1(

(.)بتصرفا17صام،779،القاهرة4(.)طه.المعارفدار،الحديثةالمعارفضوء

.33)ص،المسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح.الوهابعبداحمد)ح

جبلسفحمنمقرلةعلىقدرونواديعيراورشليمشرقييقعبستانوهوجشيماني:5

الكتابموسوعةشظر!،وتلاميذهالمسيحإليهيترددكان،الزيتممصرهالأسمومعنىالزشون

ص99.المقدس

ينظر،.،صخرااي()بطرسسماهلهتلميذأليكونالمسيحدعاهوحينسممانالحقيقياسمه3()

63.ص.المقدسالكتابموسوعة
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نياماأيضأووجدهمرجعثمبعينهالكلامذلكقائلاوصلىأيضأومضىفضعيف

الآنناموالهموقالئالثهجاءثميجيبونهبماذايعلموافلمثقيلةأعينهمكانتاذ

لنذهبقومواالخطاةالىيسلمالإنسانابنهوذاالساعةأتتقديكفيواسترلحوا

لوقااما،مرقسلروايةمشالهأكلامأمئتىهـلرويا(إاقتربقديسلمنيالذيهوذا

يصليكانجهادجؤكانواذايقويهالسماءمنملاكله"وسخرةيضيففانه

فإنهايوحناروايةأما2(إالأرضعلىنازلهدمكقطراتعرقهوصارلجاجةبأشد

القوةمعوعودتهمؤامرتهلتنفيذيهوذاخووجبينماالفترةاستتفذيسوعأنتذكر

طويلةمحاضرةيلقيا!المسيحالسيدجعلجؤمعلمهعلىللقبضجاءتالتي

الإصحاحاتثم(13)الإصحاحبقيةهياصحاحاتأريعةاستغركتتلاميذهعلى

تلكتخللوقديوحنا،إنجيلحجمفي02%نحوتمثلفكانت(,1415,16,17)

ماعلىيركزيوحنانجدهذاكلوفيوتلاميذه!المسيحبينحوارالمحاضرة

ا!معنصمتيوحناأنثم.المسيحلاهوتعلىتأكيدأ-بعدفيما+العلماءعده

،الفزعحالهعنيسيرهكلمةسوىلنايذكرولمالحديقةفيومعاناتهالمسيح

جؤذلكوكانمنه،يقتربالمؤامرةبخطرشعرحينبهلحقتالتيوالاضطراب

الحقوقالبالروحاضطربهذايسوعقال"ولما:يوحناقالاذالأخيرالعشاءأثثاء

(1.يسلمنيمنكمواحدا)نلكماقول

إذاعماتساؤلوجرىالجزءلهذاالتارلخيةالقيمةحولالآراءانقسمتلقد

علماءهـلؤكد،مرقسعنهروىالذيا!لصدرمنجزءأالحقيقةفييعدكان

مدمرابالتأكيدكانمشهدباختراعالكنيسةقياماحتمالعدمعلىالنصارى

لحالةخلافأوذلك،بالمسيححلتالتيوالحزنالفزعحالةكدانهكما،للرسل

ولؤكد،الأوائلالمسيحيينمنكتيرالموتلهاواجهالتيالجأشورياطة،الثبات

هناالمذكورةالحوادثلأغلبشاهدأيكوقاناحدمقدورجؤيكنلمانهآخرون

وحيدايالمسيحصلاهاالتيالصلاةهيمايعلمأنمقدورهفييكنلمكما

شيءكلالأبأبايا:36)الفقرةفيالنموذجيةالصلاةأنيعدونفانهملذلك

القولمثلمصطنعشيءهيانمامراتثلاثوتكرارهاعني(فاجزلكمستطاع

.32-14:42مرقس)1(

43-22.44:)حلوقا
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الحديقةجؤجرىماحولمنهالموثوقالقراران،مراتثلاثبطرسبإنكار

)1(.مستحيل

انهاإلا!المسيحالسيدعلىالقبضحادثةالأريعةالأناجيلأوردتلقد

روىفقدغرلبةوأموراختلاءفاتالأريعالرواياتهذهففيأحداثها)2(،جؤتباينت

قبلقدسيدءيسلملكيتآمرالذيالمسيحتلميذيهوذاأنومتىمرقسمنكل

علىكانيهوذاأنلوقاوروى،عليهيقبضونثمومنيعرفوهلكيكعلا-مةالمسيح

ومثىمرقسمنكلويذكرالقبله،هذهعنشيئايوحنايعرفولائقبله،انوشك

بينماالتحيةتلكعنلوقاهـهـلصمت!موالمسيحيهوذابينجرىوكاومأتحيةان

جاءتالتيالقوةقادانبعدالتامالصمتسوىليوذاعنشيئايوحنايذكرلا

يهوذافبلةهيالرواياتهذهفيا!لعقولةغيرالأمورومن،البستانمنعليهللقبض

لمالمسيحعلىتقبضجاءتالتيالجماعةأنالأناجيلكتبةيدعيفكيف.للمسيح

كنتانيلهمقالالوقتنفسجؤ!المسيحانمعيهوذاقبفهإذاالاتعرفهتكن

هناكأنثم،يعرفونهلاانهمذلكبعديعقلفكيفالهيكلفيومعكمأمامكم

فكيفالعبدلأذنبطرسقطعوهيعنها،وسكتتالأناجيلتوضحهالممسألة

.ايعاقبوهولمالعبدضربانبعدشيئألهيفعلوالمانهميعقل

قالحين!المسيحالسيدعلىللقبضجاؤواالذينالجمعأنيوحناوروى

منالكثيرفيهاروايةوهيالأرضعلىوسقطواالوراءالىرجعواهو،أنالهم

وهم!المسيحللسيدحصلقدغرلبأأمرأأرافترضنااذاالا،الكلامقيالمبالغة

منوتخلمصهالسماءالىرفعهيكوقيعدوانلاالأمروهذاينظروق،واقفون

.الأرضعلىوسقطواالوراءالىفرجعواالأمرفأهالهم،أيديهم

محاكماتثلاثعن.أناجيلهمجؤ-النصارىيتحدث:المسيحمحاكمة2-

عنمرقسيقولحيثرواياتهافيتفاوتتانهاالا!المسيحللسيداجرلت

.penguin Books dsworth middlesex ، england1)حكلعم!أ .D E nineham: SAINT)

093,938.6391 .p p

()بتصرف.14صا،المسيحيةالمغائدمصادرمنالمسيح.الوهابعبداحمد،كتابعننقلأ

47-2657:متى3-18.11:يوحنا47-22.48:لوقا،14:5243مرقسينطر،)3(

267037:متىأ،3-ا:18يوحناهـ227.48:لوكا3032،:14مرقسينظر!)ح
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الكهنةرؤساءمعهفأجتمحالكهنةرئيسالىبيسوع"مضوا:الأولىالمحاكمة

وكانالكهنةرئيسدارداخلإلىبعيدمنتبعهقدبطرسوكانوالكتبةوالشيوخ

يطلبونكلهوالمجمعالكهنةرؤساءوكانالنارعنديستدفىالخدامبينجالسأ

تتفقولمزوراعليهشهدواكئيرلنلأنيجدوافلمليقتلوهيسوععلىشهادة

هذاانقضإنييقولسمعناهنحنقائلين:زورأعليهوشهدواقومقامئمشهادلقم

كانتلهذاولابأيادمصنوعغيراخرابنيأيامثلاثةوءبالأيديالمصنوعالهيكل

ماذابشيءتجيبأمايسوعوسألالوسطجؤالكهنةرئيسفقامتتفقشهادتهم

الكهنةرئيسفسالهبشيءيجبولمساكتأفكانهواماعليكهؤلاءبهيشهد

ابنتبصرونوسوفهوأثايسوعفقالالمباركابنالمسيحأنت1لهفقالأيضأ

ئيابهالكهنةرئيسفمزقالسماءسحابفيوآتياالقوةيمينعنجالسأالإنسان

حكموافالجميعرأيكمماالتجاديفسمعتمقدشهودإلىبعدحاجتتاماوقال

هـللكمونهوجههويفطونعليهيبصقونقومفأبتدأالموتمستوجبانهعليه

.!ا)1(يلطمونهالخداموكانتتبألهولقولون

منهاالإضافاتبعضاليهاوأضافمنهاالكثيراختصرفقدمئتىروايةوأما

ما1)2(الفهابنالمسيحأنتهلتقولانالحيبالفهأستحلفك"الكهنةرئيسقسم

جعلاالأخل!ينانوهومهمعنصرفيومرقسمئتىعنتختلفروايتهفانلوقا

بينمامباشرةعليهالقبضعقبالليلفيتحدثاليهودمجمعأمامالمسيحمحاكمة

الفااذعنهممختلفةفإنهايوحناروايةأماالتالي)3(اليومصباحفيلوقايجملها

بدلا-الكهنةرئيسقيافاحما-أولاحناقإلىعليهبالمقبوضتذهبالقوةتجعل

ذكردونقيافا(لىموثوقاارسلهحنانانثممباشرةالكهنةرئيسالىالذهابمن

هذابعدءمرقسأوردهالذيالنصتحليلوعنداليهود)4(مجمععنشيءأي

قدالسنهدرلن+مجمعاعضاءجميعاننلاحظ-الأناجيلرواياتجؤالتباين

لعملحتىولوالمجمعأعضاءيجتمعانالممكنمنكانفهلالجلسةهذهحضروا

53-65.:14مرقس)1(

.26:63)!مفى

66-71.ة22)(لوقا

.24:)8يوحنا)4(

برئاسةعضوأسبعينمنيتكونلهم،الأعلىالمجلساواليهودرؤساءمجمعالسنهدهـلن:5

2278ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرينطر،اليهود،شؤونيديروهوالكهنةرئيس
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عيدليلةمنتصفجؤالمحكمةتسبقالتيالرسميةالقضائيةالإجراءاتتلكمثل

تصديقهلايمكنشيئأتبدوالوقتذلكمثلفيرسميةمحاكمةان)،الفصح

وتلقينهمالزورشهودوتحرلضالمحكمةلهذهشهودجلبحالةجؤوخصوصأ

الشرلعةوحسبشهادالقم.تتفقلكيمنهلابدوقإئيكأجراءمسبقاشهادتهم

إثبالقا،أمكنلوحتىالهيكلنقضعنللمسيحنسبتالتيالأقوالفلااليهودية

محاسبتهيقتضيمماالإلهيىالاسمعلىتجديفأتعدالكهنةلرئيساجابتهولا

بنيإالرب(وكلم)1:اللاويينسفرذلكيذكركماالصلبليستثانيةبطريقة

فانهالرباسمعلىجدفومنخطيتهيحملآلهةسبمنكلقائلأاسرائيل

)كماالتجديفبسببأدينقدالمسيحكانفإذا("n1رجمأالجماعةكليرجمهيقتل

برجمهوذلكالعقاببتنفيذذاتهااليهوديةالسلطاتتقملمفلماذا(الأناجيلتقرر

اللاويين.سفريقولهماوفقعلىالموتحتى

اقتيدحيثالثانياليومصباحفيحدثتللمسيحثانيةمحاكمةالآناجيلوتذكر

ناإلاسراحهإطلاقرادفأمذنبأيجدهلمالذي+البنطيبيلاطسإلىالمسيحالسيد

واحدأأسيراعيدكلفيلهميطلقكانانهالأناجيلوتذكرذلك،ركضوااليهودقادة

ولاذلكاطلبهمفلبيالمسيحوصلب+باراباسسراحاطلاقفأرادواهميختارونه

بيلاطسالىبالمسيحيذهبواانوالشيوخوالرؤساءبالكهنةحداالذيالسببيعلم

لكيلهالرومانمحاكمةاختارواانهمبلبالرجميعاقبوهولمبالتجديفأدينانبعد

ماعلىدليليقملم"انهثمباراباسسراحاطلاقإليهااضفناإذابالصلبيعاقب

كهذا،شيءالىاشارةكلهالرومانتاريخفيوليس،القبيلهذافيعادةثمةكانانه

الجياشةالأوقاتتلكفيكهذءمنحةاليهودالرومانيهبانالمعقولمنوليس

،بالحزممعروفضابطيتخيلانالأمورطبائعمنوليسوالفش،بالاضطراب

)2(.باراباسمثلأثيمقاتلبتخليةفيأمربيلاطسمثل!الصرامة

.15-2416:للاهـليناسفر1()

لدىمحبوبوغيرقاسيأكان)26-37(اليهوديةعلىالرومانيالوالي:البنطيبيلاطس

73.ص،المقدسالكتابموسوعةينظر،،اليهود

سراحهأطلق،المسيحعلىالقبضالقاءقبلالعصيانبتهمةسجنوقاتللص:باراباس5

93.ص،المقدسالكتابموسوعةينطر،.،اليهودطلبعلىءبنامكانهالمسيحوصلب

بآبلرروت،،)طا(،،الطليعةدارمماصر،مفهوممنالمسيح،ناصيفحنفيالدينعصام)ح

.89صام،79وأغسطس
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سلمبعدانهيذكرحيثيهوذانهايةقصةمرقسروايةالىمثىوأضاف

رؤساءعلىالفضةوألقىالهيكلالىذهبيحاكموسوفأدينانهوعلمالمسيح

ليكونالفخاريحقلالأموالبهذءفاشتروانفسهوشنقمضىثموالشيوخالكهنة

سفرفيالاآخرانجيلجؤالقصةهذءنجدولاالدم)1(حقلوسميللغرياءمقبرة

سقطانهيقولحيثيهوذانهايةحولمئتىإنجيلخالفالذي2(الرسلأاعمال

الأناجيلأنالفريبومن.كلهاأحشاؤهفانسكبتالوسطمنوانشقوجههعلى

الإنجيلروايةخالفتالأعمالسفرفيدبهرثوحينيهوذا،نهايةتذكرلاالثلاثة

وثهايتهللمسيحيهوذاتسليمقصةفياممثرالغموضلتزيدذكرهاالذيألوحيد

الجديد.العهدذكرماعلى

الأناجيلكتبةبقيةعثهاوغفللوقا)ر(إلايذكرهافلمالئالثةالمحاكمةأما

جدلالىبلوقاحداالذيمايعلمولاهـ.هيرودسأمامكانتالمحاكمةوهذء

المحاكماتهذهلكليسمحالوقتانهلثمهيدروسالىالمسيحيرسلبيلاطس

الليلمنتصفجؤكانالمسيحالسيدعلىالقبضانالعلممعوالإيابوالذهاب

ثلاثلعقدالقصيرةالمدةهذهتكفيفهلصباحاالتاسمةالساعةجؤكانوالصلب

.؟المحاكمهذهبينوالإيابالذهابيتخللها،شهودهامعمحاكم

اخذءالمسيحصلبعلىاليهوداصرار!أىانبعدبيلاطسأنالأناجيلوتبين

داخلالىالمسيحأخذواالجنوداقومرقسمئتىولروي)4(-للصلبوأسلمهفجلده

ووضعوهالشوكمناكليلاوصنعواارجواناوالبسوهالكتبةكلوجمعواالولايةدار

سهر2علىيضريونهوكانوااليهود،ياملكالسلامقائلينعليهيسلمونوابتدؤاعليه

ويعدهابه،استهزا"ركبهمعلىجاثمينلهيسجدوقئم،عليهويبصقونبقصبه

ليصلبوه)3(.بهخرجواثمئيابهوالبسوهالأرجوانعنهنزعوا

.3-7:201)1(متى

.18-191:الرسلاعمالسفر)!

6-12.:23:لوقا)ر(

ونتيجةالمعمدانيوحناحبسرم9حتى!مق4منالجليلحكمالريعرئيسانتيباس:هيردوس5

الكتابموسوعلأينطر،يوحنا.،راسبقطعوأمرزوجتهلطلباستجابمنهمشمرعلوعد

.331صالمقدس

1893:91.16:يوحنا14-1515:لوقا24-27,26:متى14,:15مرقس)4(

16-02.:13مرقس27،31-27:متتى)و(
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هذهتدولنعلىالإلهيالخلاصأفكاريحملونالذينالأناجيلكتبةولصر

الدعاءفيألحالمسيحأنوكيفجشيماني،بستاناحداثمتناسينالأحداث

تعالىالفهمخاطبأقالمماوكانالمحنه،هذهمنيخلصهلكليالفهمنوالطلب

الصلبعمليةتحدثلالكيوذلك"الكأسهذهعنيفاجزلكمستطاعشيء)،كل

المسيحي.الفكرلهاويزخرتدوشهاعلىالأناجيلكتبةيصرالتي

ودفنهالمسيحالسيدصلب8سادسا

المسيحالسيدصلبأ-

فساريصلبلكياخذوءبهواستهزئضربانبعدالمسيحانالأناجيلتروي

عليهالمحكومالمتهموكانه،الجلجثةيدعىالذيالصلبمكانالىصليبهحاملأ

علىهـلجبر،الصلبموضعحتىطوللطرلقعبرصليبهحملعلىيجبربالصلب

حملالذياقالأولىالثلاثةالأناجيلوترويلهم،كتحذيرالناسأمامحمله

الصليبحملالذيأنيوحناإنجيليرويبينما(القيرواني)سمعانهوالصليب

نفسه.المسيحهو

مرقساوردفقد،الصليبعلىالمسيحتعليقحولالأناجيلرواياتوتباينت

بينمايشرهااقفرفضبمرممزوجةخمرأالمسيحأعطواالذينهمالجندأن

عندكانواالذينمنواحدهوالخمرالمسيحيسقيأنأرادالذيانمتتىلقول

.الشرابهذاعنشيئأيسجلانفلاولوحنالوقاأماالصلب)1(،موضع

)ملكعبارةفيهاالمسيحعنقفيعلقتالتياللوحةعنوانأنمرقسويين

)وكانلوقاهـلقولاليهود(ملكيسوعهو)هذامكتوبأكانفيقولمتتىأمااليهود(

ويقولاليهود(ملكهو)هذاوعبرانيةورومانيةيونانيةبأحرففوقهمكتوبأعنوانا

الناصري)يسوعمكتوبأوكانالصليبعلىووضعهعنوانابيلاطسوكتبيوحنا

شوهدتانهايفترضالتيالمسألةهذهجؤالرواياتاختلاففيلاحظاليهود!ملك

هذهفيجرتوقدالرثيسي.الطرلقةعلىاورشليمخارجتلوهوالجمجمةاوالجلجثه:5

الشعب،أماموعبرهكنموذجذلكيستغلونالروماقوكانالإعدامأحكاممنالكئيرالموضح

2237.ص،U.المقدللكتابالتطبيقيالتفسيرينطر،

وكان،العربوللاد،والحبشة،الصومالفيننموشجرهمنباهتأصفرصمغهوالمر:5

.092ص،المقدسالكتابموسوعةينطر،،الصلبقبيلكمسكنولعطىكدواءيستعمل

27.94:مثتى)1(
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عليها،متفقصيغهالىيصلواانيستطيعوالمالأناجيلكتبةأنإلا،الكثيرينمن

الأناجيلأولفأنطويلةبمدهالمسيحالسيدرفعبعدكتبتالأناجيلأقهذاوسبب

المسيح!السيدرفعبعدايم(65سنمألفانهولرجحمرقسانجيلهوتأليفا

هذهبعدمنهاالكثيريمحىسوفالأناجيلكتبةذاكرةانالمؤكدفمنسنة()35ب

عبارةفأنلذلكالمسيحالسيدقصةحولالأحداثمنالكثيرالناسيزلدثمالحقبة

-الآلامطرلق-مرحلةعشرةأرلععبريسيروهوالمصلوبفوقتوضعكانتصغيرة

.)عليهاالإنجيليونيتفقولارأسهفوقمعلقةوالعبارةيصلبثم

ويذكرعليهامقترعينثيابهاقتسمواالمسيحصلبوالماالجنوداقمرقسويين

ان"ثم:فقالالاقتسامهذابينيوحناأنإلاتقريبأالكلامهذانفسولوقامتى

عسكريلكلأقسامأريعةوجعلوهاثيابهأخذوايسوعصلبواقدكانوالماالعسكر

لابعضهمفوقمنكلهخياطةبغيرالقميصوكانأيضاالقميصوأخذواقسم،

ألقوالباسيوعلىئيابياقتسمواالقائلالكلامليتميكونلمنعليهنقترعبلنشقه

نقلالتيالمزاميراكثرمنيعدمرقسمنهاقتبسالذيالمزمورهذاإن")1(.قرعه

واستشهدوايومالصلبقصةبهلونوامامنهاقتبسوافقد،الأناجيلكتبةعنها

عنتقرلرأيكونيعدوانلاحقيقتهقيوهوالجديد)2(.العهدأسفاركتبهبقيةبه

نألولاأعدائهبيدقتلاعليهتقضيوكادتداودلا!لهاتعرضقاسيةمحنة

شرهم)3(.منبالخلاصالفهتداركه

فانهككلأخذناهلو"بأننا:نينهاميقولهفيمايتمثلالمزمورلهذاالعلماءفهمان

وحفظهلهالفهحبفيتمامأيثقأنهالاالامايعانيبارلعبدصلاةيكونيعدوانلا

ولميحتقرلملأنهاالمزمورفييقوللذلكلحمايتهتمامامطمئنوهوالشرمن

العكسعلى(استمعاليهصراخهبلعنهوجههيحجبولمالمسكينمسكنهيزول

علىالشواهديعضوتوجد،اليهيستمعولمالفهينقذهفلمالصليبعلىكانالذي

كانوانهأجزائهبقيةضوءعلىاليهودقدامىيفسرهاكانالتيالمزمورافتتاحية

23-91.24:)1(يوحنا

14:24يوحنا،2335:لوقاا6،13:27.4346:متى34.،2492.:15مرقسينظر!)ع

7.:212،5:العبرانيينالىالرسالةوكاتب

وأخبار-1891!1-1،03:6-279:الأولصعموئيلسفرفيموجودةداودقصةشواهد)3(

1-12.22:الأولالأيام
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نإ)1(هـمعالضيقوقتفيالعونأجلمنالاستجابةمؤكدةلصلاةكصيغهيعرف

القوالباسيوعلىبينهمثيابياقتسموابالنبيقيلمايتم"لكيعبارةيذكرمتى

الفهأنجاهالتيمحنتهعلىكانالكلاموان!داودهنابالنبيفالمقصود،(قرعة

الىيحتاجولاصرلحهنامقىفإقرار،للمسيحيتتبأكاقأنهالقصدوليسمنها

هناكانمع!المسيحعنوليسا!داودعنتتحدثكلهافالقصةتوضيحه

لباسيوعلىثيابياقتسمواالقائلالكلامليتم"عبارةانيرىالعلماءمنفريقا

الحذف)2(.واجبةوأنهامئتىلانجيلبعدفيماأضيفتقد"قرعهألقوا

الساعةفيحدثانهمرقسيبينحيثالصلبوقتجؤالأناجيلواختلفت

الصلبفيكونالسادسه"4(.الساعةبعدحدثذلكانيقوليوحناولكنالثالثه"3(

الساعةالىصباحأ()5()9الثالثةالساعةعندحدثقدالأناجيلحسبعلى

)الثانيةالسادسةالساعةوقعتانهايوحناروايةوعلىالظهر(بعد)3التاسمة

3)التاسعةالساعةفيماتكانفإذاالمسيحموتوقتيحددولمظهرأ(عشرة

وهذافقط،ساعاتثلاثلمدةالصليبعلىبقيالمسيحانيعنيهذاالظهر(بعد

كماساقاهتكسرلملأنهالصليبعلىيصالمالمسيحبانالقائلالراييدعم

معه)6(.كاناائذيناللصينساقاكسرت

"و95انت:مرقسفيقولالروحتسليمقبلالمسيححالالأناجيلوتصور

الساعةوفيالتاسعةالساعةالىكلهاالأرضعلىظلمةكانتالسادسةالساعة

الهيتفسيرهالذيشبقتتيلماالويالويقائلاعظيمبصوتيسوعصرخالتاسعة

علىظلمةفكانتالسادسةالساعةنحو"وكان:يقوللوقاولكن)7(تركتتيلماذاالهي

:E.Nineuham.كم28)1( SAINT MARK!.منالمسيح،الوهابعبداحمد،كتابعننقلا

228.ص،المسيحيةالعقائدمصادر

.562ص.الحقإظهار،الهنديالفهرحمهينظر،)ح

5:1.26مرقس)ح

14-91.16:يوحنا)4(

وتتتهيمساةالسادسةالساعةعندتبدااليهوديةساعةوالعشرلنالأريعفترةأياليوم)و(

ت393ص،المسيحخطى!ؤ،سلهبنصريينظر،.الثانياليومفيمساءالسادسةالساعة

2157.ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير

23.صه،المسيحيةالعقائدمصادرمنالمسيح،الوهابعبدأحمدينظؤ)6(

32-34.:15مرقس)3
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يدكجؤأبتاهياوقالعظممبصوتيسوعونادى..التاسعةالساعةالىكلهاالأرض

فلكيكملشيءكلانيسوعرأىهذا"بعد:يوحنايقولبينما)1(.روحياستودع

الخلمناسفنجهفملؤواخلامملوءأموضوعأأناءوكانعطشانأناقالالكتابيتم

إنكمل")2(.قدقالالخليسوعأخذفلمافمهالىوقدموهازوفاعلىووضعوها

حسب-المسيحأنالقولالىتدعوناهذهاليأسوصرخةالصليبعلىالمسيحجزع

انثم،البشريةخلاصفيالإلهيالتدبيرولهذاالصلبلهذارافضاكان-الأناجيل

العلماءبينجدلموضعتزالولاكانتالتيالمشاكلمنعدداتثيرالصرخةهذه

فيرأياقدولوحنالوقاالقديسثنأن"يبدوالوهاب)3(:عبداحمديقوللذلك

يا:بقولهاحدهمااستبدلهاثمحذفاهاولذلكالفهملسوءواحتمالأغموضأكلمالقا

فانذلكمنالعكسوعلىكملقدالاخزقالبينماروحياستودعيدكجؤابتاه

الحقيقةيذكرانالأولشاغلهكانالذيالراولةجؤيفترضالرأيهذامثل

".تفسيرهيتعذرمزعجاكلامأالقادمةللاجيالبأمانةوسهـجلالتأرلخية،

المسيحموتبعدالهيكلحجابانشقاقحادثةروتالأولىالثلاثةالأناجيلإن

شيئاذلكعنيعلملايوحناولكن،قبورهممنالأمواتقيامةمع،الصليبعلى

قبلفجعلهلوقااما،المسيحموتبعدالهيكلحجابانشقاقجعلمتىانعلى

العلماء.منالكثيرردهاقبورهممنالموقىقيامحولمتتىروايةإن.المسيحموت

الحكاياتهذهأمتآلأنوالغالب،كاذبةالحكايةهذهإنقالالذي"نورتنومنهم

حاشيةفيكتبأحدافلعلخرابا،اورشليمصارتبعدمااليهودعندرائجةكانت

مترجميدفيوقدتو،المشجؤالكتابوأدخلهامتىلإنجيلالعبرانيةالنسخة

الىذهبوااليهودأنمنها:وجوهصحتهاعدمعلىهـلدل)4(حسبهعلىفترجمها

قالالمضلذلكأنتذكرناقدياسيدقائلينالصلبمنالثانياليومفيبيارطس

اليومالىالقبريضبطواانالحارسينفمرايامثلاثةبعداقوماني:حياتهفي

بقتله،راضيينغيركاناوامراتهبيلاطسانالبابهذافيمتىصرحوقداالثالث

الهيكلحجابولبقي،اليهيذهبواانلهميمكنكانماالأمورهذهظهرتفلو

نائم،الحينهذاإلىحيهوالأموات،مفتوحةوالقبور.متشققةوالصخور،منشقأ

.46اهـ23:)1(لوقا

28-91.03:)حيوحنا

171.ص،المسيحيةالمقائدمصادرمنالمسيح)ر"

.152ص،الحقاظهار،الهندياللهرحمه)4(
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بهجرتماعلىواليهودالروممنكثيرلآمنظهرتفلوعظيمةآياتالأمورهذء

تكلمواالحواريينعلىالقدسالروحنزللماانهالمقدسالكتابروىحيث،العادة

الإصحاحجؤمصرحهوكمارجلالافثلاثةوآمنالناستعجبمختلفةبالسنة

بألسنةالتكلمعلىالقدرةمنأعظمالأموروهذهالرسلأعمالسفرمنالثاني

يكتبهالاانيستبعدومشهورةظاهرةكانتلماالعطيمةالأمورهذءانثم،مختلفة

موتعندحدئتالتيالظلمةهذه)نثم)1(متىغيرالوقتذلكمؤرخيمنأحد

ماتلماانهالهنودلايقولحيثقبلمنالوكميةالأممعندنظيرلهاكانالمسيح

متتوعة.وعلاماتجمة،مصائبالكونفيحدثتالصليبعلىمخلصهمكرشنة

وامطرتالنهار،منتصفعندالشمسوأظلمتسوداء،دائرةبالقمرواحاطت

،الأرضفيتفسدالشياطينوصارت،اللهبألسنةواندلعتورمادا،انارأالسماء

جانبكلفيالهواءفيتتحاربالأشباحلإفوغروبهاالشمسشروقعندوشوهد

الوقتذلكفيمنمشرةكانتالتيالوتتيةبالأفكارالأناجيلكتبةفتأثر)2(ومكان

المعقولة.غيروالأموربالخرافاتالمسيحالسيدحياةقصةبصبغأسهم

المسيح.السيددفن2-

جاء،السبتقبلماأيالاستعدادكاناذاالمساءكانولما)1:مرقسيقبىل

فتجاسرالفهملكوتمنتظرأيضاهووكانشردفمشيرالرامةمنالذييوسف

سريعأهكذاماتانهبيلاطسفتعجبيسوعجسدوطلببيلاطسإلىودخل

الجسدوهبالمئةقائدمنعرفولماماتقدزمانلههلوسألهالمئةكائدفدعا

صخرةفيمنحوتاكانقبرفيووضعهبالكتانوكفنهفأنزلهكتانافأشترىليوسف

اينتتتظرانيوسيامومريمالمجدليةصلموكانتالقبربابعلىحجرأودحرج

فحذفمرقساوردهماعلىالمفايرةالتفاصيلبعضفاوردمئىأما)3(يوضع

المئةكائدمنبيلاطساستفهامكذلكوحذفغني،رجلبدلهاووضعشريفمشير

أما،ليوسفكانالمسيحفيهوضعالذيالجديدالقبرأنبينكمايسوعموتعن

.152ص،الحق)ظهار،الهنديالفهرحمه)1(

الضميباني)براهيمبنمحمدتمليقاالنصرانيةالديانةفيالوكميةالمقائدالتنير،طاهرمحمد)2(

57.صام،ا-1804879،ا)ططبع!داربدون

السرفيالمسيحوتلميذ)السن!د!لن(الأعلىاليهوديالمجلسأعضاءأحد:الرامييوسف*

356.ص،المقدسالكقابموسوعةينظر.له،يعودفارغقبرجؤالمسيحدفن3

42-47.:15مرقس()
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حيثمنحوتقبرفيوضعهيوسفانلوقاويقولالقبرهذالمنيبينلمفانهمرقس

عمليةفييوسفمع*نيقوديموسيوحنايشركبينماقط)1(.وضعأحديكنلم

قط)2(.أحدفيهيوضعلمجديدقبريوجدحيثبستانءدفنأنهولوضحالدفن

نأهما:مهمتينمسألتينعلىللتأكيدكانتالرواياتهذهفيالأناجيلاسهاباق

اللاتيالنساءانعلىوالتأكيدقام،قدفانهثغومنودفنفعلأ،ماتقدالمسيح

القبرلذاتبلمعرفتهأخطأنقدقبرالىيذهبنلمبعدفيماالخاليالقبراكتشفن

الأناجيلكتبةتأكيديوضحماوهذافيه)3(.يوضعالجسدبأنفسهنشاهدناللاتي

كانتالرواياتهذهأنهـلبدوالقبرجؤالجسدوضعأنالىانتظرقالنساءانعلى

اليهافأدخلتالأناجيلكتابةزمنفيانتشرتآراءمنيطرحكانماعلىللرد

قيامته.ثمومنالأرضعلىحياتهونهايةا.لمسيحدفنرواياتلتثبيت

يوسففيهوضعهالذيالجديدالقبرجؤدفنالمسيحأنالأناجيلوتذكر

بماالأتساعمنوكانصخريتلفيمنحوتةمغارةعنعبارةالقبروكانالرامي

4".الأسفلأإلىوليسأفقيأمنحوتأوكانداخلهانسانلسيريسمح

وجهانلهاالصليبعنالمسيحجسدبإنزالالرامييوسفإسراعمسألةان

الشمس،غروبقبلالجمعةلومفيماتقدكانالمسيحأق:الاول،النصارىعند

يومالسفراوجسمانيعملبأيالقياماليهوديةالشريعةمعيتعارضمماوكان

كماالغروبمنيبدأالسبتيوملانالفروب،قبلالجسدانزالعليهفكاقالسبت

يتركأناليهوديةالشريمةمعايضايتعارضمماان:الثانيوالوجهسابقأأوضحنا

بلالخشبةعلىجثةتبت"فلاالنلنيةسفرفيجاءكلهالليلمعلقاميتجسد

الربلعطيئاالتيأرضكتتجسفلاالقهمنملمونالمعلقلأناليومذلكفيلدفنه

ا،المسيحغلاطيةالىرسالتهفيفيقولهذاعلىبولسولعلقنصيبا")3(الآهك

.23:52لوقا1()

بعدالمسيحالىجاء)السنهدهـلن(الأعلىاليهوديالمجلسفيوعضوفرلسييموس:نيقود،

327.صاالمقدسالكتابموسوعةينظر+.!بالطيبيلفهكيصلبه

.38-91:42يوحنا2)

(.)بتصرف177ص،المسيحيةالعقائدمصادرمنالمسيح!الوهابعبداحمد)ح

ترجمة،والأوهامالحقيقةبينالمسيحصلبمسألة،ديداتاحمدينظر،القبر.صفةعن)4(

6.اصام،599!الأردن.عمان(5ام!)،ءالإسراردار،نادلجما

21.23:التشية)5(
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علىعل!منكلملعونمكموبلأثهلأجلنالعنهصارإذالناموسلعنهمنافمدانا

..-)11
يجملونهانهمبلملعونأ،-يعتقدونكما-ريهمبجعلالنصارىيكتفيولا.حشبه(أ

فيانفرديوحناانثم،بولسالأعظمقديسهملسانوعلىخطاياهملأجللمنة

تكسرانبيلاطسمناليهودطلبفقدالمصلوبينسيقانكسربذكرانجيله

السبتيومالصليبعلىمعلقةجثثهمتبقىولابسرعةيموتوالكيسيقانهم

ضغطاذاولكنهالخنقنتيجةوفاتهلحدثالصليبعلىانسانيعلق"فعندما

اذاامايتتفسانيمكنهفانهجسدءعليهماليحملالصليبخشبةعلىبرجليه

الرجلينساقيكسرواالعسكرإقثم2(.)الحالفييختتقانفلابدرجلاهقطعت

ساقيه.يكسروافلمالمسيحأماالمصلوبين

بيلاطسحتىفيهاشكالصليبعلىالسرعةبهذهالمسيحموتمسألةان

يوحنابروايةأخذناإذاوخصوصاالسرعةلهذهالمسيحيموتأناستغربالذي

ساعات)3(.ثلاثاستغرقتالمسيحوموت،الصلبعمليةانمثهايفهمالتي

المسيحقياملا-4سابعأ

الموتبعدالقيامأ-

-النصارىعند-المهمالحدثالمسيحقيامهفيالأناجيلاختلفتكعادتها

فقط،اثثتينيذكرمتتىلكن،النسوةمنثلائأكنالزائراتأنمرقسانجيلفيذكر

ومعهن.-،الجليلمنالمسيحمعأتينالنساءمنجميعاكنأنهنلوقايقولبينما

فوراتذهبالتيبمفردهاالمجدليةمرلمالزيارةبطلةفيجعليوحناأما،أناس

المسيحجسدلدهنالزلارةسببمرقسهـلجعلهـلوحنا،بطرسمعهالتحضر

يوحنايعلمولا؟القبرتتظراكيسببهافيجعلمتىأماذلكفيلوقا،معهولتفق

عنالحجردحرجالذيهوالربملاكأنجؤمئتىوانفردالزلارةهسببعنشيئأ

ملاكاانومتىمرقسويروي،دحرجهالذيمنالباقونيعرفلابينماالبابا

أنمرقسويذكر.فيهملاكينبوجودويوحنالوقايقولبينماالقبر،جؤكانواحدا

أما،خائفاتكنلأنهنالمسيحبميامةالتلاميذيخبرنولمالقبرمنهرينالنساء

.313:غلاطيةأهلالىالرسالة)1(

.9223ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير)ي

،بدرانمحمدترجمة،الايمانعصر،الرومانيةالحضارةالحضارةقصة،ديورانتولينظر،)ح

,923م،.80148891،لبنان،بيروتالفكر!دار(،11-12)ج ye.
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اما،المسيحبقيامةعشرالأحدالتلاميذليخبرامسرعاتخرجنأنهنفيقولمئتى

هلثمالتلاميذ،كلوليسققطولوحنابطرستخبرالمجدليةمريمفيجعليوحنا

قياممسألةبحجممهمةمسألة-الحواريينرئيس-بطرسيعرفلاأنيعقل

ينبغيانهفيالكتابيعرفونيكونوالمولوحنابطرسأنيوحنايوردحتىالمسيح

فانالتلاميذمعموجودأيكنلمالذييوحنااستثنينااذا؟الأمواتمنيقومان

يصلب،سوفبأنهتلاميذءأخبرالمسيحأنموضعمنأكثرفيتذكرالأناجيل

الذيوهوذلكبطرسيعرفلاأنيعقلفكيف،يقومالثالثاليومجؤثمولموت

2(.الأمزذلدالمسيحعلىأنكرلأنهشيطان)1(بانهووصفهالمسيحوبخه

لمرلمالأولى-:مرتينقيامتهبعدظهرالمسيحالسيدانالأناجيلوتورد

لمريمأولأظهرالأسبوعأولجؤباكراقام"وبعدما:مرقسإنجيليقول،المجدلية

معهكانواالذينوأخبرتهذهفذهبتشياطينسبعةمنهاأخرجكانالتيالمجدلية

نهايةأن)3(.يصدقوالمنظرتهوقدحيانهأولئكسمعفلماولبكونينوحونوهم

طعنقد(02)9-الفقرةمنعشرالسادسالإصحاحجؤوتحديدأمردسانجيل

اليهأضيف!وأنهامرقسالقديسعملمنليستكونهاجؤالنصارىعلماءفيها

فيتظهر(02)9-الأعدادهذهأنمنالرغمعلىأنهنينهاميقول"لذلكبعدفيما

المراجعةالقياسيةالنسخةأنالامرقسإنجيلمنلديناالموجودةالنسخأغلب

كباران...الهامشالىالنصمناياهامنزلةشرعيةغيرعدهافيتمامأمصيبة

الأعداءهذهبانيشهدونوجيرومايزيبوسمتلالميلاديالرابعالقرقفيالعلماء

مرةمنهاأقتبسوقدلديهمالمعلومةالإغريقيةالنسخأفضلمنساقطةكانت

بأنهاالقولويمكنم،325عامحتىكتبتالتيالمؤلفاتكلجؤمرتينأوواحدة

الفقرةهذه)نأي)4(ام08عامحواليمرهسانجيلمنكجؤتقبلأصبحت

تأخذولمسنة(012)بنحوإنجيلهمرقسسطرأنبعدالمسيحمينعندقبلت

م(.325)سنةنيقيةمجمعبعدإلاالقانونيةالصورة

.922:،لوقا31-833:مرقسX32-1612:)1(ينظر،متى

الحقيقيةبينالمسيحصلبمسألة،ديداتاحمدينظر،،المسيحوقيامهالحجردحرجةعن)2(

63-63.ص،والأوهام

9-16.11:مرقس)3(

)4(045nineham: Saint mark pمصادرمنالمسيح!الوهابعبدأحمد،كتابعننقلأ

.592ص.المسيحيةالعقائد
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أنهاالاالظهورهذاالأريعةالأناجيلروتحيثللتلاميذظهورهكان:والثانية

تلميذاعشرللأحدالظهورأقعلىومئىمرقسيتفقحيثأحداثهجؤتباينت

اتفقاولوقامرقسأنثمأورشليمفيانهويوحنالوقايقولبينماالجليلفيحدث

تفاصيلبذكرلوقاوانفرد،لتلميذينكانالتلاميذمعللمسيحظهوراولأنعلى

التلاميذ.لجميعكانظهورأولأنفيقولانهـلوحنامرقسأمااللقاءهذا

حينحتىالمسيحلقيامةتصديقهمعدمهوواحدشيءعلىالأناجيلواتفقت

علىالأناجيلكتبةيصرفكيفالعجبالىيدعوشيءوهذاوسطهمفيواقفأرأوه

يوحناانثمالموتمنقيامتهعن!للمسيحأقوالأيوردونانهممعذلكهذا

التلاميذمعموجودأيكنلمالذيتوماشكبذكرإنجيلهنهايةفيالآخرهوينفرد

نابأنهواخبرهمالمسيحقيامتصديقهعدمعلىأصرالذيالمسيحلهمظهرحين

طعنالذيوجنبهالمساميرمكانفياصبعههـلضعالمساميراثريديهقييشاهدلم

سمعانهيفترضالذيالتلميذهذامنغريبموقفوهذايؤمن)1(لافانهبالحرية

اظهرفلماذايقومثمأيامئلاثهالقبرفييبقىسوفبأنهمرةمناكثرالمسيحمن

هذايكنألملأعدائهيظهرولملتلاميذها!المسيحظهرولماذا؟تصديقهعدم

؟.)2(فقطلتلاميذءيظهرانمنبهللإيمانوادعىلحجتهاظهر

..-)3!)4(
متىمن:كلاولكنالسماءالىالمسيحصعودبذكرولوقامركمم!ولممرد

وخصوصاالمسيحيةوالعقائدالمسيححياةمنالمهمةالمسألةهذهيذكرانلاويوحنا

تلميذاكان.متى-أحدهمالكونالمسيحلحياةالعيانشهودمنأنفسهمايعدانانهما

شاهدانهانجيلهجؤدائمأيذكرالذيفهويوحناأماعشرالإتتيومن!للمسيح

6(لأ روايةالىولالرجوع.جدهـلقرلهيحبهكانالمسيحوانالأحداث)5(علىعيان

نظرفيقانونيةتعدلامرقسانجيلنهايةفانالمسيحقيامةذكرااللذينالإنجيلين

شعرانبعدالإنجيلالىأضيفتقداضافاتويعدونها،المسيحيةعلماءمنالكثير

25)1(يوحنا o2:.

)هذا1424,صفر،المكرمةمكة!الصليبعلىالمسيحافتداناهلالسقار،محمودبنمنقذ..)ح

.3www(الحيارىهدايةموقعمنحملالمصدر islam. m24.ص

.91-16:02مرقس)ح

.05-2453:لوقا)4(

24.يوحنا)،أ

02.:21ن،.م
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المسيحصعودحوللوقاروايةأما،الروايةهذهفيفضيعنقصبوجودالإنجيلناقلو

لوقاولكن)1(نفسهالقيامةيومفيكانالسماءالىالمسيحصعودانمنهافيفهم

والصعودالآلامبينللحوارلينالمسيحظهورمرات2(الرسلأأعمالسفرفييصف

يظهروهوتألمبعدماكئيرةببراهينحيأنفسهأيضأاراهم"الذين:الاتمةبالألفاض!

منالفقرةهذهان)ر(.الفهبملكوتالمختصةالأمورعنوشكلميومأأرلعينلهم

بعديومأبأرلعينللصعودالمسيحيالعيدتحديدفيالأصلهيالرسلاعمال

ويضافلوقاإنجيلعكسعلىمحدداذنفالمأرلخبالقيامةيحتفلحيثالفصح

لدلكالتأرلخي)4(،النحدبدهذاببررآخرانجيلينصأيهناكلبسانذلكإلى

فقالوا:الخطأهذابهايعللونلوقاإنجيلفيثفرة)يجادالنصارىعلماءحاول

الربلأق)43،لمهـ(الفقرتينأحداثبينايامعدةمرورنفترضأنيمكن))لعلنا

)متىالسماءالىيسوعلصعدانقبيلعادواثمالجليلالىسافرواوتلاميذهيسوع

فيلوقاروايةفيثغرةوجودافتراضالنصارىعلماءفيحاولى21(()5(يوحنا28،16:

قدامهموكلفأخذعسلشهدمنوشيئأمشويسمكمنجزءأ"فناولوه:قوله

وجودفيالنصارىعلماءكلاميعقلفهلبه"كلمتكمالذيالكلامهوهذالهموكال

استثنافيةجملهالفافالحقلهم"وقالوعبارةقدامهم"اكلعبارةبينعدهأيامفترة

هـلوحنامتىانجيلفيمايريطواانيحاولونالفمئملهمقالمعهمكلانبعدفهو

تلاميذهمعسارالمسيحانذلكمنيستخلصواحتىلوقاانجيلروايةمعروايةمن

فيبتلاميذهالتقى!المسيحانيذكرفمتئىأورشليمالىعادواثمالجليلإلى

جؤلهمالتقىأنهيقولفانهيوحناامااللقاءهذابعديروهولمواحدإ6(ولمرةالجليل

بهمالتقىانهيبينفانهلوقاأمامكانأيإلىيسافرواولممرات)7(ثلاثأورشليم

السماء.الىنفسهاليومفيوصعدمعهموتحدثأورشليمجؤ

.53-2436:ا(لوقا

التفسيرينطر!!الإنجيلصاحبلوقاهوالرسلأعمالسفركاتبأنالنصارىيعتقد2(

.2263ص،المقدسللكتابالتطبيقي

.2-3:االرسلأعمالسفر3(

.123ص.المقدسةالكتبفيدراسة،بوكايمورس!4(

.2162ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير3(

.ا-28:618متى7(

.24:33لوقا،ا02،9126:21:يوحنا(

58http://kotob.has.it



الهبطث!لثلفير

اثسيحالسيدالمسيحيلا!العقائد

واكلاصالفداءعقيدة4أولأ

الاولىارخطيئةا-

ماأهمفهيالنصرانيةالعقائدجميعمفتاحوالخلاصالفداءعقيدةتعد

فيالخلقخلقتعالىالفهأنعلىالعقيدةهذهفكرةوتقومالنصارى)1(.بهيبشر

بعد،أضلاعهأحدمنحواءخلقثم،الأرضترابمنادمالقهخلقثمأيام)2(4ستة

شجرةمنبالأكلالحيهء3(أغرتهمأنبعدالخطيئةفيوحواءآدمسقطذلك

التيالخطيئةفاستوجبامنهاالأكلمنالربنهاهماأنبعدوالشر،الخيرمعرفة

الرب)4(.أغضبت

البشريالجنسخلاصفيعقيدنفمالمسيحيونبنىالخطيئةهذهعلى

الخطيئة.هذهمادامتاللهولغضبللموتمستحقةخطيئةآدمخطيئةوجعلوا

الموتولالخطيئةالعالمالىالخطيئةدخلتواحد))بإنسانبولسيقوللذلك

ايفليلأ(:لويسويقول(93(.الجميعاخطأاذاالناسجميعالىالموتاجتازوهكذا

وتحتحقيقيأ((،خاطئأنفسكتحسبحينالاحقيقيأمسيحياتكونلنإ)وانت

فماوالصالحين،والرسلالأنبياء،كليدخلللخطيئةالعامالمفهومهذانطاق

هذهيحملونجميعأكانوااذاللناسوالكتبالشرائعوانزالالرسلارسالفائدة

يعترفالتيالموسولةالشرلعةضمنهاومنرفعهاالشرائعتستطيعولا،الخطيئة

اليهودكتاب-القديمبالعهدولعترفونتعالىالفهمنأنزلتشرلعةبأنهاالنصارى

فيهبماوالاستشهاد،صلاتهمفيمزاميرهتلاوةوبتلاوتههـشعبدونويمضمونه-

صول8!الصليبعلىالمسيحافتداناهلالسقار،محمودبنمنقذ.دينظر،،العقيدةهذهأهمية)1(عن

ا-3.:اتكولن)2(

قد)بليسانالمسيحيونالمفسرونهـلذكرالحيةطدلقعنجاءالإغراءانالتكولنسفريذكر)؟(

.12ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرينظر،وحواء،ادمواغوىالحيةالىدخل

1-3.24:تكولن)4(

.312:روميهأهلالىبولسرسالة)5(

45.ص7291،،الموصلالجمهور،مطبعةحبي،يوسفالدكتورالأبتعريب،الفرحطرلق)6(

95http://kotob.has.it



العهدحمسب-الموسولةالشرلعةفيالخطاياتكفيرأنالملاحظومن،الآياتمن

فيتقبلهاالطقوسبعضوتقامذباثحالخطاةيقدمحيثالدم)راقةهو+القديم

المسيحالسيدبأنالعلممع)1(.الخطيئةهذهآثارتبقىولاللمذنبينولغفرالفه

.وتلاميذههوالشريعةهذهعلىوشعبداسرائيلبنيمنكاق!!

بلالخطالالمكفمروحدهلكفىلاالذبمحهدمأنعلىالنصارىعلماءولصر

ولعقوببولسمارسولريقول،أفضلالتكفيرليكونالفهابندميسفكأقيجب

حواء،قيودولحطمادم،يخلصأنعنعاجزأذاتهحدفيالدمذلك))كانتوما)2(:

حضيرةالىالمسبيثنهـلرد،الأمواتهـلقيم،الموتهـلميتالهاهـدة،أسوارهـلقوض

المسيحذبيحةتحاكيذبيحةتقديملموسىوأتىحقه،الإلهيالمدلهـلفيالفه،

،واحدةدفعةالخطيئةمنكلهاالأرضليطهردمهمئلكريمدمورش،العظمى

علىمبرهنأالعظمىللذبيحةاجلالأالدمبذلكبالصليبالفداءطريقمهدلذلك

تقديمانالنصارىولرىالفه((.ابندمسفكبدون،غفرانولا،خلاصلاأن

المقبولةالعظمىالضحيةهوصارالمسيحأناذعنهمزالتقدالحيوانيةالذبائح

العهدلكتابوالمتتبعبرمتها)3،.خطاياهمتكفرأنعلىوحدهاوالقادرةالفهلدى

السيدكلامفيموجودةتكنلموتكفيرهاالخطيئةمسألةورودأقيلاحظالجديد

كانتالتيوالعقائدالفلسفاتتراكماتمنانهابلتعاليمه)4(فيولا،المسيح

الأمرهذاأنكرمنوجوديلاحظلذلك!المسيحالسيدزمنفيبكثرةمنتشرة

وفلسفاتفرقهناككانتفلقدفرديعملهيإنماالخطيئةهذهوجعل

فرديععلهيخطيئةكلأنتؤكدكانتالتيالبيلاجيةومنهمهذاتنكرمسيحية

بهيقتدىالذيالسي!بالمثلسوىالآخرينعلىتأثيرايلهوليسحربقراريرتكب

))اقيرىمنوهناكالفه)3(.أوالخطيئةيختارأنفيحرعمقهفيهوفالإنسان

فيهماخلقاللتينوالبراعةالقداسةفقدالفهوصيةفيهاخالفالتيبالخطيئةآدم

11-16:28اللاهـلين1()

3.صاالخالدهالكتابفيالرائدنزهة2()

العصرلة،المطبعةأبونا،البيرالأبتعريبالأوحد،الكاهنيسوعالبندكتي،جيدالأبينظر،)3(

.91صام،639،الموصل

عن،للخلاصفهمهمفيوالأرثوذوكسوالبروتستانتالكاثوليكاختلافذلكعلىوالدليل)4(

82-84.ص،الصلبعلىالمسيحافتداناهلالسقار!محمودبنمنقذ.دينظر،،الخلافهذا

.13صه!عقائدهافيالمسيحيةفالتركاسبؤينظر:5()
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تفسدلمطبيعتهغيران)بليسسلطةتحتوسقطاللهمعالشركةحرمويذلك

الأولىالخطيئةوهذهونفسهجسدهفيسيئوضعالىصارولكنهتامأ،فسادأ

تقيمبحيثبالاقتداء(وليس)بالولادةوذلكباجمعهالبشريالجنسإلىانتقلت

حقيقيامحوأتمحىالأصليةالخطيئةوهذهواحدكلخطيئةوتصيرالجميعجؤ

المسيحيكونالخطيئةلمعنىالجديدالتفسيرلهذا(.1(((المسيحيسوعباستحقاق

أنهعلىيفسرفكيفللخطيئةمستحقفهوطبيعيةولادةولدلأنهاليهاادخلقد

كانالذيالمخفصوبينالخاوصفكرةبننريطواالمسيحيينانعلىلها،ماح

سلطانذاجبارا.مخلصأمسيحأينتظرونكانواانهمحمثاسرائيلبنوينتظره

يموتشخصأوليسوالاستعبادالوتتيةالأممذلمنولخلصهملهمقائدايكون

2(:سلهبنصرييقول4المسيحانهعلىولصرالخلاصليمنحهمالصليبعلى

محباالفهوكانالسماءطريقةالىالناسليدلمخلصأيرسلاقمنإذألابد))كان

((.المخفصذاكنفسههويكونبانبشرأيتجسدبأقيرضىجعلهحدالى

اخطينةلهحفيرالمسمحإرسال2-

الفه))ومحبة3(محبهأ)الفهالمحبةتمالىالفهصفاتمنانالنصارىيرى

فيآدمسقوملعهدمنالعالملاقللعالمالخلاصطرلقتدبيرهفيظهرت

(()4".الخطيئةتلكبسبباللهعنمبتعدأالدنياالىوشيههووهبوطهالخطشة

اللهعصىقدالمحرمةالشجرةمنكلهعندآدمأنفيينصبالاعتقادكانلذلك

اللهصفاتمنكانولما،للعذابمستحقينخطاةذرشهوجميعخاطئافصار

ادمذرلةمنامرأةرحم!جؤنفسههوالذيابنهيحلأنشاءفقد،والمحبة،العدل

ويأكل،،الناسيعيشكمايعيشأقبعدثمهـلولدرحمهافيجنشاهـلتجسد

قتلهشرولقتلونهشريعتهوأعداءالفهاعداءيأتيولشريون،يأكلوقمما،ويشرب

،يعذبوهانبعدالخشبجؤورجليه،يديهوسممروايصلبوه،بأنوأفظعها

وشحملالامهممنالبشرليفديذلككل،وجههجؤهـلبصقونبه،هـلستهزئون

.)13ص،عقائدهافيالمسيحيةفالتركاسبر،()

6.صاالمسيحخطىفي()

6.صن،.م)3(

م،6191هـ،1381.)طؤ(،العرليى،الكتابدار،النصرانيةجؤمحاضرات،زهرةأبومحمد)،(

601.صرع
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عذبعندما-المسيحيونيرىكما-حدثماوهذا،وخطاياهمذنولهمعنهم

الذيالإنجيل-يوحنا)نجيلجؤجاءالسماء)1(إلىصعدثموقتلوصلبالمسيح

لكيالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذانه))-المسيحلاهوتعلىيؤكد

العالمالىابنهالفهيرسللملأنهالأبديةالحياةلهتكونبليؤمنمنكليهلكلا

انجيلعنهيتحدثالذيالخلاصهذاان(()2(.العالمبهليخلصبلالعالمليدين

علىيردلملأنهالسابقينوالصالحينالأنبياءكللدىمعلومأيكنلميوحنا

المسلح،صلببواقعةللكنيسةوكشفهعنهمتمالىاللهيخفيهكانفكيفلسانهم

كإبراهيم،الأنبياءأكابريجهلهاكانالتيوأسرارهاالثلائةالأقانيمهويةوان

غلامكلومعلوماتمبادىمنصارتقد(السلام)عليهموعيسىاوداود،وموسى

خلاصأموتهجؤيرىيكانفهلوالرهبان)3(.القسيسينعنفضلامسيحي

.؟للبشرية

الإجابةتصعبريخيةالطالوجهة))منعقائدهاجؤالمسيحيةكتابجؤورد

علىأضفتهامعانعلىبدايتهامنتحتويكلهافالتقاليدالسؤالهذاعن

المسيحيةالجماعةأنالكلاممنفيفهم(94(الأولىالمسيحيةالجماعةالأحداث

الراجحومن،المسيحيينلأيمانمناسبأتراهماالأحداثعلىتضفيكانتالأولى

عندمقبولةتكونكيهذهوالتكفيرالفداءعمليهاخ!رعتقدالجماعاتهذهأن

وتغلغلهاالعقيدةهذهلتشابهوذللةالنصرانيةلدخوليبشرونالذينالوتتيين

فيكانت-الصليبعلىالمسيحموت-الفداءعمليةانيلاحظبالمقابلعندهم

للاحتقارومدعاةعارالرومانوعندلعنةبلالفهقبلمندينونهاليهوديةالشريعة

عندفهوذلكيرىلاأوالعالمخلاصموتهقييوىالمسيحأكانوسواء.والسخرلة

البشارةموجزالمسيحييننظرفيوهوالحصولواجبامزالمسيحيالتقليد

بأجمعها.المسيحية

اهـ،381العرليةالنهضةدار،والأرضالسماءبينالعقائدقصةمطهر،سليمانينظر،)1(

.386 6291X.)بتصرف(

16-17.ر:)2(يوحنا

7.صهـ،ا351،القاهرةفيطبع،والصليبالإنجيلداود،الأحدعبد)3(

لاهوتيأ(.عشرخمسةمنأكثرألفه)وقد212صفالتركاسبر!)4(
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الحالمنحلاصأالصليبعلىالإلهموت3-

كيفيةحوليدورأهمهاالأسئلةمنالكئيريطرحالفداءلهذهالعامالفهمإق

يعرفهالذيالتجسدسرهوهذاأنالنصارىولرى،بالمسيحواتحادهالفهنزول

باقنوم)2(والبشرلةالإلهيةالطبيعيتيناتحاد))هو:طريبهءا(فيقولأبومباركالأب

اعني،الإلهيالأقنوموهواقنومان،لاواحداقنومالاتحادهذامنفحصلالفهابن

الإلهياقنومهجؤوأشركهاالإلهيةطبيعتهالىالبشرلةالطبيعةأضافالفهابنان

لاهوتهفيتفيرأيحدوثدونوذلكاثمانلاواحدولقيمعأ،و)نسانأإلهافصار

ابنصيرورةهوالتجسد))سركليجهءر(:جبرائيلالأبولقولالسر((.هووهذا

تفاصيلجؤالنصارىيدخلعندماولكنكاملأ((.إلهابقائهمعكاملأانساناالفه

يتفقونيكادونولاالمسيحطبيعةحولعدةآراءالىينقسموننراهمالكلامهذا

والبشرلةالإلهيةالمسيحطبيعةحوليقالماانعلىدليلوهذاواحد)4(رأيعلى

كانتالتيوبالفلسفاتالوكميةبالأفكارتأثرالذيالإنسانصنعمنهيإنما

تعاليمه.فيالمسيحيذكرهلمالتجسدهذاانوخصوصأ،الوقتذلكفيمنتشرة

للخطايا-تكفيرهعنفضلأفهو:عديدةفوائدللتجسدانالنصارىولرى

المنحطةالبشرلةطبيعتنانفسهعلىأخذالفهفان-الصليبعلىالإلهبموت

وتشددها)3(،فتجددهاالإلهيةالحياةفيهالتسريلاهوتهإلىوضمهاالساقطة

يتألهوهكذاالفهحياةالإنسانفيلتسريبالإنسانذاتهالفهاتحدويالتجسد

تدركهلاالذيالإلهالفانيالبشريالجسديستوعبأنيعقلفكيف1،)6(الإنسان

إلاالجسدلهذاليتحد،بمكانيتحيزولاجوهر،ولا،بعرضليسوالذي،العقول

،الإنسانهذايتألهلكيالبشريالجسمفيالفهيحلأنوهوبالحلولقالوااذا

باتحادهالاالخطيئةهذهيرفعلكي-لفهحاشا-اللهعندثانيةوسيلةتوجدأفلا

47.صام،659طبع،داربدون!دينيةدراسات)1(

التثليث.عقيدةمناقشةعندالرابعالفصلفيعليهاوالردودالاقانيممسألةسنفصل)2(

3.صا،و64آب15!لبنانحرلصا،،درعونافراح!،مارمطبمةبيننا،)3(فيما

أصحابالنساطرهالفرقهذهومن،المسيحالسيدطبيمةحولاختلفتعدةفرقللنصارى)4(

المسيحية،قنواتيجورجالأبيفظر.الواحدةالطبيمةاصحابواليعاقبة،الطبيعتين

.2831-صت،.بلبنان،بيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤلس!مةالعرلية،والحضارة

93.صا!كو7لبنانبمرروت،النور،منشورات،المسيحيةالعقيدةالىمدخل،بندليكوستيينظر،)5(

)6(
93.صالا،.م
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اذاالإلهانثم،ولمرضهـلشرب،،يأكلالذيالبسيطالإنسانمعالأقدسوبذاته

وهيخلقهبعدصفهلهحدئتفقدبه،متحدأفيهظهرثمللناسوتخالمأكان

اتصاقهااستحالالوجودواجبةكانماإنالصفةوهذه..فيهوظهورهبهاتحادء

الباريصفاتلانبهاالبارياتصافاستحالالوجودممكنةكانتوان،بالحدوث

الوجود،واجبفهومحالوجودهعدممنلزمماكللانالوجود،واجبةكلها

بين)1(.محالاوجودهاعدممنيلزمالإدهوصفات

فيالذرائعمنمالهوفرهمنلهماعلىالفه))ان)2(:سباطبولسالقسهـلرى

ومعصية،الأولىالخطيئةعننتجالذيالهلاكمنوانقاذه،البشريالنوعفداء

علىالقوةمنفيهلما،لديهمابأعزالفداءيكونانسبحانهشاءفقدالإلهيأمره

كلمنذلكفيتأئيراأشدهيالتيالواسطةبفضلسرلعاوبلوغهالغرضتحقيق

واسطةإلىالفهيحتاجفهلللبشر((فداءخيرلهوالإلهيالتجسدفانسواهاما

)ابنلماذاثمولحييهم،هـلميتهم،،ورزقهم،خلقهمالذيانهمع؟للبشريغفرلكي

اللهيعصلم)الأنه3(:المقدطللكتابالتطبيقيالتفسيرفيجيبتحديداالفه(

الفجوةلعبورجسرايكونأنيستطيعالذيالوحيدفهومطلقايخطئولممطلقا

السيدلانصحيحغيرالكلاموهذا((الخطاةالبشرولينالخطأعنالمنزهالفهبين

ابنانهنفسهعنيقلولم،الثالوثمنالنانيالأقنومانهيومأيقللم!المسيح

وردالذيالمجازمنهوإنماالمصطلحهذاحولالأناجيلجؤوردوما،صراحةالفه

فكانمطلقأ،الفهيعصلمانهمقولةإماوالجديد،هالقديمالعهدفيكثيرمثله

اللهيعصلملأنهالمعمداقيوحناالخلاصجؤالإلهيالوسيطيكونأنالأجدر

منالمولودينبينيقململكمأقول))الحق:فقال!عيسىوامتدحهمطلقأ

نهرقيالمسيحالسيدعمدالذيهوانهبلإإ)4(،المعمدانيوحنامناعظمالنساء

ويينالخطعنالمنزهاللهبينالفجوةهذءلعبورالفهابنمنأولىفهوالأردن

.-يدعونكما-الخطاةالبشر

وتعليقتقديم،الإنجيلبصرلحعيسىلإلهيةالجميلالرد(،505)تالفزاليحامدأبوالإمام)1(

صام،6014.869.-مصر2(.!)طالهدايةدار،الشرقاويلفهعبدمحمدد.وتحقيق

.127

43.صام،419مصر،،الشرقمطبعة،المشرع)ى

كه22)3(
ص

اا:اا)4(متى
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مناللهخلقهإنسانمجردكانلوالمسيح))أنميخائيل)1(:لبيبالقسولرى

خطيئةعنيكفرأنالصليبعلىبموتهاستطاعمافكاق،كنلهقالثمتراب

خالقوهو،الابنالفهوهوالفهابنهواللهمعواحدالمسيحلكنويفديهالإنسان

أكاقسواءالإنسانمنقيمةكثربهذاوهواالإنسانوخالقوالأرضالسماوات

يكفرالصليبعلىفموته،المنتهىيومالىآدممنبأجمعهاالبشرلةكانتأوفردأ

منفيفهم((أجمعينالناسعنالقيمةجؤيزيدلأنهاجمعينالناسخطاياعن

فيهمبماأجمعينالناسخطاياعنكفرقدالصليبعلىبموتهالمسيحانكلامه

علماءمنالكفيريردهالكلامهذااقسواء،علىوالموحدون،والملحدونالوسيون،

المسيحبانالإنسانآمناذاالا،فقطبالمسيحيينالخلاصويحصرونالنصارى

.الموتمنوقام،وصلبتجسد،وانه،اللهابنهو

ان!شبهه)الا:بالقولالتجسدمنالغرض)2(سباطبولسالقسوشرح

وتطهيرالأصليةالخطيئةاستئصالهو)نماالكلمةتجسدجؤالأولالفرض

الفعليةالخطايامحوثمالأولينأبولهبعصيانمنهالحقهمارجزمنالإنساق

اذأفلماذا((.الزمانمستأنفجؤالخطايامنوقوعهيخشىكانلماحدووضع

هذهعنليكفرالمسيحمبعثالىادمخطيئةمنالسنينهذهكلالفهانتظر

)الا:بالقول(سباطbOبولسالقسيجيبالتساؤلهذاعن؟.الأصليةالخطيئة

الوكتمنبنفسبينهماالفصللوجوبالخطيئةبعدتوأالتجسدوقوعيتصور

الخطشةإلىالنعمةحالمنبالمصيروالاعتبار،التأملللخطاةفيهيتسنى

((.إليهوالفزعالفهرحمهالىبالافتقاروالشعور

نلمسهماوهذا،وفلسفاتهالصلبعنبعيدأالصالحبالعمليكونالخاوصان

عنللذينالملكيقول))فهناكالدينونةيومعنمئتىانجيلففي،الأناجيلفي

فاطعمتمونيجعتلأنيالعالمتأسيسمنذلكمالمعدالملكوترثوا..تعالوايمينه

صلضأفكسوتومونيعرلانافآهـلتمونيغريباكنتفسقيتمونيعطشت

رأيثاكمثىيارب:قائلينحينئذالأبرارفيجيبهالىفأتيتممحبوسافزرتمونى

أقولالحقلهمهـلقولالملكفيجيبهم.فسقينائه.عطشانأوفأطعمناكجائعا

يوثيو4طبع،داربدون،الألوهيةقضايامنقضيةلأخطرتحليليةدراسةالفه،إلاالهلا))(

6صأم،199

صلم!.،لمشرعا!2)

.43ص.ن.م
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المسارعنللذينأيضايقولثم،فعلتمفبيالأصاغراخوتيباحدفعلتمانكملكم

فلمجعتلأنيوملائكتهلإبليسالمعدهالأبديةالنارالىملاعينياعنيأذهبوا

لمأنكمبمالكماقولالحققائلأفيجيبهم...تسقوني.فلمعطشتتطعموني

والأبرارأبديعذابإلىهؤلاءفيمضيتفعلوهلمفبيالأصاغرهؤلاءبأحدتفعلوه

الحياةإلىالصالحوالعملالبرأهل:الناسيدانهكذا(()1(.الأبديةالحياةالى

جؤوالفداءالصلبلفلسفةدخلولا-أبديعذابالىوالبخلالشروأهل،الابدية

الابن)1:أيضأالمقدسالكتابويقول،الإنجيلبنصملاعينلأنهمالشرأهلإنقاذ

الشرلروشريكونعليهالباربرالابناثممنيحمللاوالأبالأبأئممنيحمللا

هيالآبالفهعندالنقيةالطاهرةالديانه))إن:أيضأولقوليكو!ص(()2(عليه

مندنسباونفسهالإنسانوحفظضيقتهمقيوالأراملاليتامىافتقادهذه:

يخلصأنالقادرالناموسرافعهو))واحدالفهشرعهماذلكان(()3(العالم

الأبدية.الحياةونيل،والكفارة،بالصلبلهعلاقةلاالحقفالخلاصإ()4(ويهلك

:فيقولالوقفاتبمضالعقيدةهذهعلى5(شلبيئاحمدالدكتورويستدرك

غيرتعذيبفيرحمةوأيعدلوأيوالرحمة،العدللتحقيقالمسمحصلبان))أذعي

إلايرضىلاالذي(علاهفي)جلالفهعنالمسيحيينصورةماهيثم؟وصلبهمذنب

)الفهعليهولطلقونالأبيسمونهالذيالفهفيوالعهدبالناسالمهينالعذابينزلبأن

عليهوجعلالف!قيدالذيهذامنثم؟كثيرالرحماتالمغفرةواسعيكونأنمحبه(

أنولبقى؟بينهماللتوفيقطر!عنيبحثوان،الرحمةيلزموان،العدليلزمأن

أبيهمخطيئةبسببخطاةمذنبينجميعاالأنبياءكانهلهو:أخيرأسؤالانسأل

البشر((.لهدايةذلكمعاختارهموكيف؟أيضاعليهمغاضبأكانوهل؟آدم

الصلبعقيدةثانياه

مخلصهم،ماتوعليه،خلاصهمكانفيهانولرونالصليبالنصارىيعظم

الكنيسة.وأساس.المسيحيالدينقواعدأساسالصليبيعدلذلكوفاديهم

.34-5:246)1(متى

.185:2حر-ل)2(.ق!ا

127:)3(سالة-!
ريعصو...

)4(..412
م.!...
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تكونبلابدايهلكلابهيؤمنفالذيالحشر،يومعلامةأنهكما،الإنجيلوعماد

عنالفهإلىوالتقربالفه()ابنبالمسيحللاتحادوسيلةانهبلالأبديه"ا(.الحياةله

نتحدبالصليب)نناالصليبأحسن))ما2(:فوكو)دهشارليقوللذلكطريقه

بالتاليولجمعناالأرضعنيفصلنالأنه،الإلهيبعروسناعليهسمرالذيبذلك

يسوععروسناقلبناالىنضمالصليبنعان!ما))بقدرأيضأ:ولقولالفه((الى

المكارهمنالناسحفظعلىالصليبمقدرةإلىآخرونوشحدث(()3(عليهالمعلق

كلمنلناحافظاصليبهوجعلالمكروهةالخطيئةعناابعدالرب))أن:فيرون

(.4()(تعالىبنعمتهالمكاره

"خصوصاوالنساطرةالاقباطكتبففيالتصليبكيفيةجؤالنصارىولختلف

الإصبعبسطفيمنحسزواغلبها،الاختلافاتهذهحولعدةومجادلاتشروح

منبهاالاتجاهوجؤ،الصليبرسمجؤالخمسأو،الثلاثأوالالمتين،أو،الواحدة

حولالكلاموحذهالخلافوللع5(.اليميأالىاليسارمناواليسار،إلىاليمين

.()6الكلاميةمجادلاتهمفيادخلوهأانإلىوعددهاالأصابعوضع

القرقجؤإلاالنصرانية!الصلباقاستعماليشعلمانهالآثارمنوالظاهر

لملأنهمأوعليهاالموحدينلاعتراضلهايجاهرواانيخافونكانوالأنهماماالثالث

صورةتراءتلماولكن،الأيامهذهفيجارهوماعلىتكريمهااعتادوايكونوا

زادالكنيسةأخبارفيجاءماعلىقسطنطينللإمبراطورالجوجؤالصليب

)6(

6.ص،والصليبالإنجيلداود،الأحدعبد

.صهـ14ت،ب،الكاثوليكيةالمطبعة،حورانيجرجسالأبالعرييةالىنقلها،روحيةكتابات

.)88صن،.م

93.صالخالد،الكتابفيالرائدنزهة،تومايعقوب،بولسمارسولرينظر.

م()06سنةمصرالمسيحيةدخلتحينظهرتمصر،جؤمركزهامسيحيةطاثفةالأقبام!:

المونوفيسي،المذهباصحابعليهمفاطلق،المسيحفيالواحدةالطبيعةمذهبواعتتقت

32-36.صالعريية،والحضارةالمسيحية،قنواتيجورجالأبينظر،

نسبةنساطرهوسمواواقفومينطبيمتينللمسيحبانالقائلالرايأصحابوهم:النساطرة

المسيح،جؤبالطبيعتينيقولوكانالقسطنطينةلكرسياسقفاكانالذينسطورلوسالى

28-03.صم.ن،ينظر،

.26صم،3591،لبنانحرلصا،.بولسالقديسمطبعة،الإسلامفيالصليبقلات،حبيب

3.ا!ان،.م
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جؤوينقشونهايرسمولفا،النصارىكانأنفبعدشيوعأالصلباناستعمال

فيوأقاموها،مكانكلفيبهايتظاهرونأخذواالأرضتحتوالممابدالنواهـسى

فيوحتىبلومدافنهم،وأبنيتهم،،ونقودهماختامهم،علىونقشوها،كنائسهم

عليهاهمصلوباالمسيحالسيد)ظهارمنيأنفونالأولىالقروقفيوكانوا،اجسادهم

معلقاالصليبمتلواانهمعلىيدلالميلاديينوالخامسالرابعالقرنقبلأثرولا

كثيرةأخرىصورأازائهايجعلونماوكثيرا،عليهمعلقأالمسيحمئلواأوالمسيحبيد

وصوروالسماء،والبحر،،والأرضالقبور،فيالمنبعثينوالموتىوالقمر،،كالشمس

)1(.القديسينبعض

معخطينتقاطععنينتجالذيالبسيطالهندسيالشكلذلكهووالصليب

شكلعلىولكون)9.0()2(قاثمةبزواياالتقاطعهذايكونوعادهالبعضبعضهما

عنيقلمالاوجودالنصارىعلماءوعد.ذلكغيرأوخشب،أوتصوير،أونقش،

اهتمامأيينللمالكبيرالرقمهذالكنالصليبأشكالمنمختلفأنوعا385

الدينيه"3(.والرموزالزخرفةبفنالخاصالجزءماعداملحوظ

عليهاسارالتيالطرر!وهيالآلامطريقالنصارىيقدسالصليبتقديسومع

ويرىالجلجثه،موضعجؤالصلبالىليساقظهره)4(علىصليبهحاملوهوالمسيح

الجمعةظهربعدالمؤمن!قموكبعليهايسيرالتيالطرلقهذء)))ن5(:سلهبنصري

بالمخيلةليستعيدواواف!مالأوجاعنشيدورهبهبخشوعمرتليناسبوعكلمن

عبم!تحترازحأالمخفصساريومالسنينمئاتمنذفيهاجرتمؤلمةواقعة

واطلاقةرحبهعلىالعالمفييكورلاوقد...جراحهمنننزفوالدماءالخشبة

حاملوهويسوعقدماوطئتهاالتيالطرلقتلكمنالمؤمنينقلوبالىاحبمكان

((.ودمهبعرقهجبلترابهاأنواناة،بصبروخطايانا،ارجاسنا

الممارف!مطبعةا(،)جا،ومطلبفنلكلعامقاموصالمعارفدائرة،البستانيبطرسينظر،)1(

.ا-213صام،887لبنانبعرروت،

.،James Hastings: encyclopedia of reli ! on and ethics , volume ، Iv, edinburghى(

.423.fourthimprission, 9591 p

؟ااص،ااج،المعارفدائرة،البستانيبطرسينطر،)"(

325,324p.p . vol Iv، Encyclopedia of Reli ! on and Ethics.

.15:21مرقسالصليبيحملكانالذيهوالقعروانيسمعانان:مرقسيقول)4(

377.صاالمسيحخطى)3(!
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خارجمنهامراحلتسعتقع،مرحلةعشرةأريععنعبارةالطرلقوهذه

داخلها)1(.الباقيةوالخمس،القيامةكنيسة

فيمهمةواقعةعلىاتفاقهموعدمالصلبروايةفيالإنجيلكتبةتتاقضان

نأالفهمنوطلبه،الصلاةفيإلحاحهجؤالواقعةهذهالمسيحقبولولعدمأحداثها

التياليأسوصرخة،المصلوبشخصيةالىالشكوتطرق،المحنةهذهمنينجيه

وعدم،الشكتدخلمجتمعةكلها،الصلببعدماوروايات،الصليبعلىأطلقها

أنكرحيثالعقيدةلهذءالقديمةالفرقمنالكثيرإنكارمع،العقيدةلهذهالقبول

الذيهوالاسخرلوطيليوذاأقمنهمالبعضولعتقد،المسيحموتقديماالفنسطيون

نظريةأماله،شبهبأنالفظيعالموتهذامنالمسيحأنقذالفهوان،العقاباحتمل

قبلالصليبعلىمنأنزلقدالمسيحجسدبأنالعقليينجماعةمنوغيرهستروس

العصرلين)2(.الناسبعضقبلهافمدالقبؤجؤالأطبابانعشتهثمالموتحدوث

منهمكثرالنصارىقدماءان)1السقار)ر(:محمودبنمنقذالدكتورهـلقول

الصلبأنكرتكثيرةفرقأسماءالنصارىالمؤرخونذكروقد،المسيحصلبمنكرو

والساطرشوسية،والكوريوكراثيون،والكورنيثيون،الباسيليديون،هيالفرقوهذه

والماينسية،والبولسية،4والبارسكاليونيةوالسيرنيثيون،والبارديسيانية،والماركيونية،

ولعضوالهرمسيون،،والفللنسطانيائية،رسيونيةوالما،والدوسيتيةوالثايتاشسيون،

((.الأولالميلاديللقرنبعضهايرجعإذبالمسيحالعهدصلبةالفرقهذه

(الموت)مملكةالىالجحيمالىنزلموتهولعدالمسيحأنالمسيحيونويعتقد

ليدينالسماواتفيابيهإلىوصمد،عليهمنتصرأالموتمنقامأيامثلاثةبعدثم

بينماجسدهعننفسهانفصلتبهطبيعيأكانموتهأنهـلرون،والأمواتالأحياء

ومعالهاولة،فيالنفسمعفكان،جسدهولا،نفسهواحدةلحظةيفارقلملاهوته

4(-القبزوفيالصليبعلىالجسد

مطبعةالتارلخ،عبرالشامخةالقدساغوشهموسىهاشممحمدينظر،،الطر!هذءعن)1(

صر8891.63،الكولتالخط

الىنقله،الصليبفخرفيالعجيبالسر،الصليبجؤدروسزهـلمر،صموئيلد.ينظر،)2(

)بتصرف(.(الحياةكلمة)موقعمرقسرزقالعرلية

.26ص،الصليبعلىالمسيحافتداناهل)؟(

42.ص،الخالدالكتابفيالرائدنزهة،توماولعقوببولسمارسولر)4(
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لانالحالبطبيعةالجحيمإلى))نزل:أنها(بلتسزوفاناوسهانسويرى

كئيبجومنفيهيسودوماالمستوىهذاالمزاميروتصف،الأمواتمثوىالجحيم

((.البشريالميتينزلكماالأمواتعندنزلالابنبانذلك،الواقعيةشديدوصفأ

ومعه2(فالتركاسبزالبرفسورلنايعللهالجحيمالىريهمالمسيحيينانزالوسبب

عنتتكلمالتيالإيماثيةالمادة))اق:فيقولونلاهوتيأعالماعشرخمسةمناكثر

بعيد.زمنمنذالمنسيةالإيمانحقائقمنهيالموتمملكهالىالمسيحيسوعانحدار

)انحداريقالكانوقديمأوغرلبة،،الفهمعسيرةالمسيحيينكثرإلىبالنسبةإنها

ثلاثةالكونجؤيرىالزمنعليهمزلتصورصدىهيالتعابيرهذه(الجحيمالى

العالمإلىالالههانحدارعنيتكلمميثولوجيعالممنلذكرياتأيضأولريماطبقات

حقائقتتسىفهل)منسيةإنهائم،الإيمانحقائقمنانهايقالفلماذا((،السفلي

المسيحيينأذهانمننسيتانهافالحق،العقيدةهذهالمسيحيونينسىحتىالإيمان

تراكممنلأنهااكيدشيموهذا،اللاهوتيينعليهاأطلقكماوغرلبة()عسيرةلأنها

بهاتأثرتوالتي،الحقبةتلكجؤمنتشرةكانتالتيالوث!يةلاوالفلسفاتالأفكار

الوثميين.تبشيرعندالقبوللهاليكتبعقائدهافيفأدخلتها،المسيحية

أحدلأن))وذلك:بالقولالجحيمالىالمسيحنزولسببر(دانيلؤجانولعلل

الىبالنسبةالفداءمفعولاماهيةحولكانالأولونالمسيحيونأثارهاالتيالأسئلة

عنجواباالاالجحيمالىالانحدارتعليموليسى،المسيحمجيءسبقواالذينالناس

ينتظرونكانوااتذينالأبرارليدعوالجحيمالىالمسيحنزلفقد،السؤالهذا

مسيحيتقليدهوالجحيمإلىالمسيحنزولانالكلامهذامنهـلستشف((،مجيئه

يقبلفلكيللفداءهفهمهمفيحصللنقصسدهوبل،الدينمناصللهليس

مجيءكبلماتوااثذينمسألةتحلانيجبكانجميعأالناسعندالفداءهذا

ولكنالسابمين،الموتىبالفداءيشمللكيالجحيمالىالمسيحفأنزل،المسيح

ركز))لقد:يقولونحيثالرأيهذاغيريرونمعه)4(واللاهوتيينفالتركاسبر

37.ص،الرسلقانونفيتأملات1()

223.ص،عقائدهافيالمسيحيةكاسبر،فالتر)2(

،العراق،الموصل.الدومينكانالآباءمنشوراتأبونا،البيرالأبتعرلبالبدء،فيكانماذا3()

.67صاح!،079

.223ص،عقائدهافيالمسيحيةكاسبر.فالتر)4(
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جؤبطرسقولعلىالموتمملكةإلىالمسيحبانحدارالإيمانحولالكنسيالتقليد

السجن(فيالمضبوطةالأرواحوبشرمضىعينهالروح)و!ذاالأولىرسالته

إلىالانحدارالموضوعيكنلمالأصلففيالنصهذامعنىحولجدلوهناك

حاولالأولىبطرسرسالةقولإلىواستتادأالسماء..الىالصعودبلالجحيم

والسلاطينالقوىعلىوالغلبة،الجحيمالىالانحدارتصولرجداباكرأالمسيحيون

وعراك،الجحيمأبوابوتحطيم،السفليالعالميسوعتبشيرعنوتكلموا،الشريرة

جؤالمسيحلهاقامانتحارمسيرةوعلىوانقاذهم،الأمواتلتحرلرالجحيمفي

تحطيممنالمسيحيالتقليدهذاجؤالوثنيالفكرتأئيرجليأولبدو((الجحيم

الخزنة،الملائكةمع؟منمعالجحيمفيالعراكيعلمولا،والعراك،الجحيمأبواب

السكندرياقليمسا(عندانيلؤجانولنقل)ليخلصهمذهبالذينالأشرارمعام

أيضاآدموهناكالولميةقديسوا-الجحيمفيهمائذين-الأبرارهولاءمن))ان

مجيءيتتظرونكانوااللذينالابرارجميعفيهافالجحيم((.المطافنهايةجؤبينهم

.)والقديسونالأنبياءضمنهمومنلإنقاذهمالمسيح

ءالموتبعدالقيامعقيدةثالثأا

المسيحيالإيماقأساسفهي،المسيحيالدينفيكبيرةاهميةالقياملمقيدةان

))فعلى3(:جويبماآنيتقوللذلكالإيمان)2"هذاقلبالصليببشارةمعوهي

عقيدةمعوثيقأارتباطأمرتبطةفهيلذاكلها((،المسيحيةترتكزالقيامةتأكيد

ابنانهعلىبالمسيحايماقفلاالقياموبدون،قياميوجدلاالصلبفبدونالصلب

البشر.لأخطاءتكفيراالصليبعلىيموتانلهارتضىالذيالفه

هذهأنالافيهوضعالذىالقبرمنالمسيحقيامحادثةالأربعةالأناجيلروت

لخبرالتلاميذتصديقعدموهو:واحدشيءجؤالابينهافيماتتفقلمالروايات

توضحالتيالفقراتمنالعديدتوردالأناجيلأنحينفي)4(،الموتمنالمسيحقيام

ألامثلاثةوبعديموتأنينبفيانهلتلاميذءلوضحكان!المسيحالسيدأق

ينبغيانهلتلاميذهيظهريسوعابتدأالوقتذلك))منمتى:قال،الموتمنيقوم

67.صالبدء،فيكانماذا)1(

225.ص!عقائدها!ؤالمسيحيةفالتركاسبر،ينظر،)2(

.12صم،829،أبوناالبيرالابتعرلب،الأولينالقرنينفيالأولونالمسيحيون)3(

36-24.43:لوقا،16-2818:متى،9-1611:مرقس1-02.13:يوحناينظر،(4)
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ودقتل،،والكتبة.الكهنةورؤساء.الشيوخمنكثيرأويتألم،أورشليمإلىيذهبأن

وفق-علىالقبرجؤالمسيحبقاءلمدةبسيطحسابوفي(()1(،يقومالثالثاليوموجؤ

مدةانفيسابقاتتبؤهومعتتسجملاالمدةهذهأنيلاحظ-الأناجيلروايات

باكرأ-الأحديوموقام،الجمعةعصرفيدفنفالمسيح،أيامثلاثةالقبرفيبقائه

،أيامثلاثةوليستفقطولملةيومالقبرجؤقضاهاالتيفالمدة-الأناجيلفيكما

بالثلاثةيقصدلمالمسيح))إن:فيقولالنبوءةهذهعنسمعان)2(عوضويدافع

قبلكالانهذلكعلىوالدليلالشرعيالمعنىبلالحرفيالمعنىليالوالثارثايام

قصدلوبينما..اليومهذابحرفيبالحريأوالثالثاليومفيسيقومانهصلبه

الرابع،اليومابتداءقبلأو،الثالثاليومآخرفيسيقومانهلقالالحرفيالمعنى

معلومهوكماكاملأيوماليوممنالجزءيحمسب،لليومالشرعيالمعنىعلىويناء

الأحد،فجرفيالأمواتمنوقام،الجمعةعصرفيدفنالمسيحأنوبمالدينا

جؤظلقدالمسيحيكونله،السابقاليومغروبمنيبداكاناليهودلدىواليوم

غروبالىفيهدفنالذيالجمعةعصرمنالمدةلأناشرعيةأيامثلاثةالقبر

لأنمنضبطغيروالتأوللدقيقغيرالك!رموهذائالثا((يوماتحسبالجمعة

والدليل،أيامثلاثةبقائهحقيقةكلامهجؤاورد-الأناجيلحسب-المسيحالسيد

الحوتبطنجؤبقيعندما(يونان)3كمثلالقبر!بقائه!مثلالليهودضربانه

والعشرلن)الأرلعفترةالبالإلىيردتطلقعندمااليومكلمةإنأيام)4(.ثلاثة

يوما،الشمسغروبالىعصراالقبرفيوضعهمنالمدةحسابيقمفكيف(ساعة

الثانياليومعصرإلىيحسبهوانالمنطقي)نبلمنطقيغيرالحسابهذاان

.وهكذاواحدأيومأ

نهايةحولالعديدةالاراءلوجودالقيامعقيدةالىكذلكالشكهـشطرق

ذهبواالحراسمنقوما))إناوردانهحيثمتىإنجيلرواهماأولها:المسيحالسيد

وتشاورواالشيوخمعأولئكفاجتمعكانمابكلوأخبروهمالكهنةرؤساءالى

ونحنوسرقوهليلاأتواتلاميذهأتقولوالهمقائلينكثيرةفضهالعسكرفأعطوا

21.:16مثتى)1(

)ص!2(،،القاهرةفيالأسقفيةللكنيسةوالنشرالتاليفدار،صدقهاعلىوالأدلةالمسيحقيامه)2(

301.صأم،789

)يونس!(.النبياسمبهولرادالمقدسالكتابفييوناناسميذكر)،(

93-41.:12متى)4(
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كماوفعلواالفضهفاخذوامطمئنشونجعلكمنسمعطفهفنحنالوالىسمعواذاثمام

ندمبيلاطسان:آخرونهـلرى(91(.اليومالىاليهودعندالقولهذافشاععلموهم

وقالآخر،مكانجؤودفنههناكمنالجثمانفاخرجالمسيحصلبفياذنهعلى

البستانيان:آخرونوقالالجمهور،يعبدهالكيلاالجثةسرقواالكهنةأن:البعض

بستانه،إتلافمنوالذاهبينالقادمينفلادةعنينجملمامنعأذلكصنعالذيهو

وقاللسرقتها،الفالبجؤالقبورعلىيعتدوقأوغادعملمنذلكان:أناسوقال

اخرجهفقدساعاتثلاثجؤالصليبعلىيموتلاالإنسانان:خامسفرلق

القيامةكانتلوبالمقابلولكنأمين)2(.مكانفيوأخفوهالظاهرموتهمنتلاميذه

نأمع.المسيحولتبعواوالجند،،الكهنةوروساءاليهود،منالكثيرلآمنصحيحة

،القيامبعدفقطلتلاميذهظهرانهبلللناسالمسيحالسيدظهورترويلاالأناجيل

به.السرلعوالإيمانتصديقهإلىمدعاةهذالكانللناسظهرقدكانفلو

الثهجنبإلىوجلسالسماء،الىصعدالمسيحالسيدانالنصارىولعتقد

الإلهيالابنكاقنومالسماءالىالمسيحالسيدصعدهليعلمولااالخلقلدينونه

جسدهمعأو،الجحيمفيمعهكانتالتيالبشرلةنفسهمعأمبشرلته،عنوتخلى

ماهذا؟ماذاأم،معلوممكانفيهلالفهمعجلسوأينالقبر،فيمعهكانالذي

فقال،للخالقتجسيمفيههذاأنشعرمنهناكأنالا،المسيحيينمنالكثيريتصورء

بمعنىمجازيشيءطبعاالقهجنبالىبالجلوسا))يرار3(:كرمماكوركيسالمطران

الفضاء((.فيمكانفيالملكوتوليسوالشمبيح.والحمدوالبهاء،المجداعطاء

وتاريخهاالمسيحيلا!العقاندأسسارابعأ

والأفكارالعديدةالآلهةبعبادةتزخربفلسطينتحيطالتيالوثميةالأممكانت

قنواتمنوغيرهاالتجارةطر!عنبينهافيماتنتقلكافتالتيالفلسفية

فلسطينتتاثرأنالطبيعيمنفكان،الحقبةتلكجؤاليهوديالفكرالىالاتصال

.)-13):28متى(1)

عادلترجمةنبي.حياةالإنساقابنلودفنغ،اميلينظر.!القيامحولالعديدةالآراءعن)2(

بينالمسيحصلبمسألة،ديداتأحمدة502صj.4791!العربيةالكتباحياءدارزعيتر،

.6-65صه،والأوهاملحقيقةا

مشكناوالنشر!للطباعةاورشتموسسةفيطبع2(،)ج،الخلاص،العقدياللاهوت)ر(

.49صام،869ايأمرلكيةالمتحدةتلولاياا
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الجغرافيفموقعها،جانبكلمناليهاتنتقلكانتالتيوالأفكارالمعبوداتليذه

هناككانتالشرقفمنذلك،فيكبيرتأثيرلهكانالمختلفةبالحضاراتالمحيط

والعباداتالمعبوداتمنالكئيرطياتهاتحتتحملومزدهرةكبيرةحضاراتعدة

الخالق،الربيعدونهكانواالذيايلللإلهمرتعاكانتالشامفبلاد،والطقوس

،الزرعومنبتالأمطار،وباعث،المطلقالسلطانوصاحب،الكونفيالأعلىوالإله

ناالكنعانييناعتقادوجؤ،عاشرةبالآلههاوغارلتفيعرفتزوجةالمعبودولهذا

بعلابنهأما،أبنائهاحدبمساعدةإلاالالهههذهالىالوصوليستطيعونلاالبشر

وأالمادةفيالداخلةالمحركةللقوىتجسدأواعتبرالبعليم،بسيدعرففقد

الظاهر؟1(.الحركةف!هاوتبعثفتتشطها،الطبيعيةالظاهرة

المركزيالإشعاعثورةتعدكانتالتيالنهرلنمابينبلادتقععنهابعيداوليس

الشرقالىأنوارهاامتدتوالتي،الغربجؤوالروماني،اليونانيالعالمينأنارتالتي

مختلفه"2(.الههمنالكبيرةالحضارةهذهتحولهكانتوماالأقصى

وتخومفارسبينتتتقل7()43كلا"أمثراسعبادةهناككانتفارسبلادوجؤ

الزرادشتيالدينمنالمآخرةالمراحلفيهذامثراسوكان،الرومانيةالإمبراطورية

كلمنالسابعاليوموكان..والشرفوالطهر،،والحقالنور،إلهمزدااهورابن

منالأخيرةالأيامجؤيحتفلوناتباعهوكان،الشمسلإلهمقدسايومااسبوع

يومفيالظلامقوىعلىالسنوينصرهنالالذيالإلهمثراسبمولدديسمبر

دينهمبينالشبهاوجهمنوجدوهماالكنيسةآباءروعولقدالشتائي)3(،الانقلاب

فيأنهاأوا!لسيحيةمنالعباداتهذهسرقتالثان!ةأنوقالواالمفراسيه،ولين

.؟الشيطان)4(عليهملهااحتالمظللةحيلالمثراسية

7.ص،8191شبام!،العراق،الجاحظدارمنشورات،الدينيالفكر،الدباغالدينتقي)1(

بلروت،!النشر،للطباعةبدرانموسسة،العربيةالفلسفةتأرلخالجر،خليل،الفاخوريحنا)2(

17،لبنان .U 6691X.الوجيز.القديمةالحضاراتتأرلخفيمغدمةباقر.طهأيضأوشظر

،()طمز،والأعلامالثقافةوزارةجؤالعامةالثقافيةالشؤوندار،الرافدينواديحضارةفي

الرافدين.واديبلادحضارةموجزبابلعظمةساكز،هاريالأستاذث02صم،8691

.18صام،669+لندن2(،)ططبع،داربدون،سليمانعامرد.ا!وتعليقترجمة

148-914ص(،ا-12اج)،الحضارةقصة،ديورانتول)3(

)4(
013صلى،.م
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اللتان،والرومانيةاليونانيةالحضارتانهناككانتفلسطينمنالشمالوفي

انطاكيا،مدينةهناككانتفلسطينمنوقرلبالوئئية،بالآلهةتراثهمايصطبغ

الأدياقومصب،الحضاريوالتلاقيالئقافي،والمزلج،العرقيالخليطمدينة

عنعبارةكانتالتيالمصرلة،الحضارةهناكفلسطينمنالغرب)1(وجؤالوكمية

تحتوأصبحت!سيطرتهامصرفقدتفبعدما،المختلفةالحضاراتمنمزلج

ثغورهافيتفاعلت،والعرب،فالرومان،اليونانيينثمالفرحمه،ثمالآشورلينحكم

فيواندمجتواسيا،وأوريا،أفرلقيا،نتاجاتفيهاوانصبتالمختلفةالحضارا!

المدرسةهذه2(،الشهيلاهالإسكندرلةمدرسةتكوينالىذلئاكلفأفضىتراثها

حضاراتورئتالتي(3ثق31)سنةالإسكندرلةمدينةإنشاءعقبأنشئتالتي

اليهوديةوعرفت،ورومانولونان،،وساميونمصريونعلماءبإدارتهاوقاممختلفة

المدرسةهذهاستمدتوقدكئيرة،وكميةأفكارإليهاانسابتكمااليها،طريقها

.)3(!المسيحميلادبعدحتىالثقافيةمكانتهاتباشير

منانالابهالخاصةالطقوسالمختلفةالأممألههمنإلهلكلانالمؤكدومن

قيامتهمجؤوذلكالواحدةالنهايةالأحيانمنكثيروفيتجمعهمكانتانهمالملاحظ

بألوهيةالمجوسيعتقدلذلكالسماء،الىوصعودهمالموتعلىوانتصارهم

بعدماوأنهالشرلرة،الطرقمنهـلخلصهمالناسليفديأرسلانهولقولونزورستر

واجلالباحتراماتباعهيذكرهاليومإلىوالسماء،الىصعدالأرضعلىأعمالهأتم

،والألقابالأسماءمنذلكشاكلوماوالنجم،المباركالحيزورسترهـلقولون

وأوزيرس،الأمواتبينمنقامقتلوءبعدماأيضأ(تموز)ولدعىادونيوالمخفص

الواحدإيدعونهوالمصرلونموتهبعدمنقامعذراءمنالمولودالمخلص

وفريجيا،،ليبياجؤسيبيلالآلهةعبادةفيالطقوستلكتشابهوكذلك()4(.المبعوث

فعلكماأنفسهميخصونكهنتهاوظل،الأقاليممنوغيرها،وأفريقيةوايطاليا،

أتيس،لموتوحزنواوصفوا،عئادها،صامالرييعيعيدهااقبلفإذاأتيسحبيبها

الأ!تعرل!اللاهوتمة،النصوصسلسلةمن.إدراكهلمكنلاالفه10،الذالفمحنا)1(
.--لىهبييو

6صم،2991البنان.بيروت(1ا)ص!البولسية.المكتبةمنشوراتالبولسي،خوامجورج

.16ص.الفلسفةتأرلخالجر،خليل.الفاخوريحنا)2(

132ص.المسيحية.شلبياحمد.د)ر(

فيالوئئيةالعقائدالتتير،طاهرمحمدينظر،الوئتيين!عقائدمعالنصارىعقائدتشابهعن)4"

بعدها.وما.ااهص،النصرانيةالديانة
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باحتفالقبرهالىالشابالإلهوحمل،دماءهموشريوا،سواعدهم!نتهاوجرح

الأهاليمنالصادرةالفرحبأصواتالشوارعضجتالثانياليومكانفإذامهيب

يناديال!نةصوتوعلا،الأرض!الىالحياةالىوعودتهأتيسببعثالمحتفلين

وهذا(.'جميعأ()حطكمالنجاةوتكونالإلهنجالقدالعبادألياقلوبكم)قؤوا

وحامله،المحبةوالمواسيةالحزدنةهوالأم،المصرلةالإلههايزشىعلىينسحبالأمر

كلوكانتاسيبيلتلقاهمماكثرالتكريممنتلقيكانتوالتيالخالدةالحياةهبه

منبعدئذقاموكيف،العظيمزوجهاماتكيفتعرفالمتوسطالبحرشعوب

شواطئعلىقائمةكبيرةمدينةكلفيالسعيدالبعثليذايحتفلفكانالموتى

إيزس!الىينظرونوكانواوأفخمه،احتفالأروعا!لتوسط()البحرالبحرالتأرلخي

الأورادفيهـسممونها،الإلهيالطفلحورسذراعيهابينتحملوهيتمئالبصورة

()2(.الإله)أموالبحر()نجموالسماء()ملكةوالأدعية

7.ص،11()ج،الحضارةقصة،ديورانتول)2(

.148صن،.م()
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،لفصلى،لفلفير

المسيح!تلاميذعهد!المسيحياللاهوت!الفكر

المسيحياللاهوتيوالفكرالمسيحيالسيدتلاميذ:افىولالمبحث

التلاميذ.صد!اللاهوتيالفكرمصادر:الثانيالمبحت
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إلهبطث!لما،لى

المسيحىاللاهوت!والفكرا!المسيحالسيدتلاميذ

الفكريةوتصوراتهمالتلاميذطبيعةدواسلا!4أولأ

الجديد-العهدحمسب-أقسامثلائةالىالمسي!السيدتلاميذيقسم

اختارهمالمسيحالسيدخاصةوهمعشر،الأثيالحوارلون:الاولالقسما-

وانزالالأردن)1(،نهرجؤيوحناعقدءأنفبعداياناجيلتذكرماعلىبالتدرج

يقول،اندراوسوأخاهبطرسسمعاناختارله)ر(.الشيطانتجريةو)2(،عليهالنبوة

يقالالذيسمعانأخوينابصرالجليلبحرعندماشيأيسوعكان))واذا:النص

لهمافقالصيادينكانافانهماالبحرفيشبكةيلقيانأخاهواندراوسبطرسله

layانهثم4(،وتبعاه(أالشباكتركافللوقتالناسصياديفأجعلكماورائيهلغ

فرأىهناكمناجتازثم))متى:نصيقول،أخاهولوحناريديبنيعقوببعدها

يصلحانأبيهمازيديمعالسفينةجؤأخاههـلوحنازيديبنيعقوبآخرلنأخولن

جؤيوحناولروي0(()5(.وتبعاوأباهماالسفينةتركافللوقتفدعاهماشباكهما

ارادالغد))وفيفيلبساختارالأريمة،للتلاميذاختيارهمنيومينبعدانهإنجيله

دعابعدهاثم(()6(اتبعنيلهفقالفيلبسفوجدالجليلالىيخرجانيسوع

)التوام(،توماث!(اللأوي)8(،متىختارفأتلاميذهيختاربدأوتدريجيأ7(،برثلماوش

9(.الاسخريوطيئو!وذاالفيور،وسمعانوتداوس،،حلفيبنهـلعقوب

ويعقوبومعهمااندراوسوفبطرسالتلاميذهؤلاءووظائفأعمالوتقباين

جؤاسماكصياديكانواالخمسةهؤلاء،فيلبساليهماهـلضافقلديابنايوحنا

3:متتى

3م.ن

4م.ن

4م.ن

4م.ن

يوحناأ

9:ممتى

تذكرلا

31.

:17.

:ا-11.

:18-02.

:02-22.

:43.

:45-51.

.27-5:32لوقا15-2.17:مرقس9-13،

الآخرلن.الخمسةهؤلاءاختياركيفيهالأناجيل
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الأناجيلتذكوفلاالباقونأما(،للرومانضرائب)جابيعشارأكانومتىالجليل

عنمميزاشيئأتذكرلاالأناجيلأنذلكمنوالأهم،أعمالهمولاوظائفهم

كانتواذا،السابقماضيهمعنتتحدثولا!المسيحالسيدمعالمهمةأعمالهم

لمعرفةيبقىفلا!المسيحالسيدحياةلقصةسردامجملهافيالأناجيل

يقصىأنينبفيالذي،الرسلأعمالسفريرولهماإلاالتلاميذهؤلاءقصص

بطرسأعمالمنبسيطةوقائعبسرداكتفىالسفرانالاوأعمالهماحياتهم

مخصصاالسفرفيالأكبرالحجموكانالتلاميذ،منسواءماوأهمل،وعظاته

.!المسيحتلاميذمنليسأنهمعوأعمالهلبولس

تذكرحيثالحوارلين،هؤلاءعنبسيطةوقائعبسردالأناجيلوتكتفي

باستثناءيالمسيحالسيدمعقصيرةمحادثاتعنمتفرقةوقائعوأسماءهم)1(،

لان!المسيحالسيدمع-الأناجيليجؤ-ظاهرألارتباطهماولهوذا()بطرس

فمن،الأمميينتعميدمسألةسنمنوأول،وقائدهمالحواريينرئيسالأول

هووالثاني،الأعمالوسفرالأناجيلكتبةعندالأهميةمننوعايعطىأنالطبيعي

وأنهىليصلبوه،اليهودقادةالىوأسلمهالمسيحالسيدعلىتآمرالذيالتلميذ

التطبيقيالتفسيرويعلق،الأعمالوسفرالأناجيلترويكمابالانتحارحياته

لناتقدم)الا:بالقولتفاصيلعنهمتردلمالذينالتارميذ2(علىالمقدشللكتاب

لملانهالأرجحعلىوذلك،التفاصيلمنالكثيرعشرالإتتييسوعتلاميذقائمة

حياتهمتفاصيللإسقاطالأناجيلتكتفيولاشأن((،ذاتتفاصيلثمةتكن

منيسقطيوحناانجيلأنحيث،أسمائهممنترويهفيماتتفقلاإنهابل،المهمة

نتتائيلاسميوحنايذكربينمايعقوبأ3(،اخايهوذامكانهولضعتداوسالقائمة

ولوقا،ومرقسمتىقائمةفيوجودهعدممععشر،الإكميالتلاميذأحدويجعله

الثلاثالقوائمفيالمذكوربرثلماوسيكونانالمقدسالكتابتفسيررجحلذلك

علىيستندلاترجيحوهويوحنا)4(،انجيلجؤالمذكورنتتائيلنفسههوالسابقة

هذافلماذايوحنا،فيهوضعهمالذيالتتاقضمنوهروبتخمينهوبلدليل

هذهانالامنطقيسببيوجدلا)،التلاميذأسماءحولالاتفاقوعدمالتناقض

.14-616:لوكا،318:ر!مركس15:متى()

.أو30ص()

.14-3:16)ر(مرقس

3091.ص،المقدسللكقابالتطبيقيالتفسير)4(
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محيقدكتبتهاذكرلاتوان،التلاميذحياةمنطويلةمدةبعدكتبتقدالأناجيل

بقيمماشفاهأيكتبونكانواكتبتهاأنعلىأيضادليلوهذاونسيتالكثيرمنها

ايديهمتحتمثبتهمصادرمنوليس،الناسمنسمعوهومماذكرلاتهممنعلقأو

المسيحالسيدتارلخكتابتهمعدمسببهـلعزى،وتلاميذهالمسيحالسيدحياةحول

خلالمن،إسرائيلمملكةليقيمالسرلعبرجوعهيعتقدونكانواانهمإلى!

حين)1(.بعدكتبهمفيثبتوهاثمفحفظوهابينهمفيمانصوصعدةتناقلهم

علىسلطانأوأعطاهمعشرالال!يتلاميذه))دعاالمسيحأنمتىإنجيلوذكر

أرسلكمأناها..قائلاوأوصاهم..مردضكلودشفوايخرجوهاحتىنجسهارواح

فيطردوكمومتى..كالحماموسمطاءكالحياتحكماءفكونواذئابوسطكغنم

اسرائيلمدنتكملونلالكماقولالحقفأنيالأخرىالىفاهريواالمدينةهذه

مجدفييأتيسوفالإنسانابن))فان:أيضاولقول(()2(،الإنسانابنياتيحتى

منانلكمأقولالحقعملهحسبواحدكليجازيوحينئذملائكتهمعابيه

ولقول(()3(،ملكوته!آتياالإنسانابنيرواحتىالموتيذوقونلاهاهناالقيام

الرببكلمةهذالكمنقول))فإننا:تسالونيكياهلالىg_Jالأرسالتهفيبوفس

بهتافنفسهالربلانالراقدينتسبقلاالربمجيئإلىالباقينالأحياءنحنإننا

المسيحفيوالأمواتالسماء،منينزلسوفالفهوبوقملائكةرئيسبصوت

لملاقاةالسحبفيمعهمجميعأسنخطفالباقينالأحياءنحنثماولاسيقومون

(()4(.الربمعحينكلنكونوهكذاالهواء،فيالرب

السيدمعخبرهمبذكرلوقاوانفرد،والسبعينالاثهـين:الثانيالقسم-ب

يقوللذلكلوقاإشارةمنالاالأناجيلفيذكرلهميردولم!،)5("المسيح

التلاميذأسماءعنبياناييوجدلاأنه))علىالقيصري)6(.يوسابيوس

السبمين((.

21:22.ةا(ينظر،يوحنا

92-34)2(ء4. 2..صى
)3(.27-28.(6

م.ر..

15-18.:4)4(تسالونيكي

ا.7-151:لوقا)3(

9791.للطباعةالحديثةالقاهرة!المحبةمكتبة،داودمرقسالقمصترجمة.الكنيسةتاريخ)6(

25.ص
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الرسلأعمالسفرفيذكرهموردالذينوالعشرلن،المائةالئالث:القسم-ج

مفةنحومعأاسماءعدهوكانالتلاميذوسطفيبطرحماقامالأيامتلبهوفي))

المسمحالسيدأنيلاحظلتاوميذه،المسيحاختيارعلىالاطلاعومن(()1(.وعشرين

علىالأناجيلقيتأكيدهمعاختيارهمفييتأثىكانانهبلجزافايختارهميكنلم

)2(.ذلك

خلالمنلهم!المسيحالسيداهتمامعديدةمواضعفيالأناجيلوتروي

بأمورواخبارهم،كلامهمنالمرادلإفهامهمالعديدةالأمثالوضرب،تعليمهم

يلتقييومأأرلعينمعهمبقىالقيامةحادثةولعدانهالأعمالسفرولروي،الغيب

العزلمة،أشداءكثيرةأحيانوجؤيكونواأقلهممدعاةهذافكاق3(.هـلعلمهغلهم

ورلاطة4(،بطرشعظاتذلكعلىشيءوأدل،الإيمانراسخيو،الحجةوأقولاء

جؤهيالقصةوهذه،بموتهوانتهاءالكهنةلرئيسومجادلته5(استفانوشجأش

!)صرارهم،عقيدتهموقوة،بإيمانهملمسكهممدىعلىتدلالتلاميذ!دبداية

.العقيدةهذهعنالتتازلدونالموتعلى

وان!وساومتها،عقيدتهممتانةتؤكدالتيالإشاراتمنالعديدالسفرولروي

بطرسمعوحوارهالساحرسيموققصةومنها،ومعلمهمأسماذهمخطىعلى

ليسقلبكلانالأمرهذافيقرعةولانصيبلك))ليسبطرسلهقالحيث

فكرلكيففرأقعسىالفهالىواطلبهذاشركمنفتبالفهأماممستقيما

لهقالانهبلالفه،ابنمنأوالمسيحمناطلببطرسلهيقلفلم(()6(قلبك

قائلا:شخصيتهعنتلاميذهالمسيحسألوعندماذلك،الفهمنيطلبأنصراحة

يقولوالاوأوصىفانتهرهمالفهمسيحوقالبطرسفأجابأناانيتقولون))من

احدأيخبرلاأنسوىلهيقلولم،القولذلكعليهالمسيحينكرفلملأحد(()7(ذلك

كنيسةقائديعقوبعلىأيضأينعكسالتوحيديالفهموهذا،اللهمسيحانه

1:15،الرسلاعمال)1(

9.:0713:61،51!6:يوحنا)2(

.226ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرهـشطر،،3:االرسلاعمال)3(

12:4.91-3.26:،1:15الرسلأعمال()

.(7)اصحاحالرسلأعمالسفرفياستفانوسقصةوردت()

.21-823:الرسلأعمال()

02-921:مرقس)7(
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تظهرأصيلةعناصرعلىتحتويقدمتأخرةرواياتهناكان))حيثأورشليم

للصلاةالهيكلإلىالترددمنويكثروالصلاةالتقشففييعيشمتزهدأيعقوب

راكعادوماكانفانهالجملركبمثلخشبتاقدكانتاركبتيهأنالمؤرخولقول

(()1(.لشعبهالمغفرةمنهوللتمسلفهيسجد

فيهاالتيصلالقم،صفةوحقيقةالتلاميذعبادةحقيقةتوضحالوثيقةفهذه

عكسعلىوهي،تعالىلهالعبوديةمعانيأسمىعنمعبرةلفهوالسجود،الركوع

عبارةمرذدينالأريعبالاتجاهاتالأصابعفيهايصلبونالتيالمسيحيينصلاة

كمااستحدثتقدالصلاةهذهأنولبدو(،القدسوالروحوالابنالاب)باسم

علىتثبيتهاطرلقفيجنبإلىجنبأمعهالتسيرالمسيحألوهيةعقيدةاستحدئت

الصحيحة.والصلاةالحقيقيةالعقيدةحساب

كانوافانهم2(،لهغتصديقأالكثيرةبالكراماتدعوتهمأئدتعالىالفهوان

منتشرينكانواالذينوالمشعوذونالسحرةفيهيكترمجتمعفييبشرونكسيدهم

وكانوا،الناسعلىقوينفوذلهمكانحيثالأولىالكنيسةايامفيالبلادفي

3(.التتجيغيمارسونكانواكما،الناسهـلرقون،ويشفونالعجائبيعملون

منالتلاميذأنعلىيبرهنأنمنه،كثيرةمواضعوفيالسفركاتبوحاول

القدسالروحتثبيتلولاشيءعمليسمطيعونفلابمكانوالبلادةالسذاجة

الذيالمعزيجاء))ومتىلإعانتهمالمسيحمنمرسلالروجهذاوانواعانته،

لييشهدفهوينبثقالابعندمنالذيالحقروحالآبمنإليكمأناسأرسله

يحيطانالسبفركاتبواستطاعالابتداء(()4(منمعيلأنكمايضأانتموتشهدون

الموتمصيرهفانالقدسالروحعلىيكذبفالذيالتقديسمنبهالةالروحهذه

عظيمخوف))فصارالقصةعقبالسقريقولحيثوزوجتهحنانياقصةفيكما

خافلماذايعلمولا(()3(بذلكسمدواالذينجميعوعلىالكنيسةجميععلى

انهأماالقدسالروحعلىيكذبونكانواالجميعأنفهل،القصةهذهمنالجميع

25.ص،الأولونالمسيحيونجوييرااني)1(

03متتى() :1Q.14-616:لوقا3118:مرقس.

.301ص،المقدسللكقابالتطبيقيالتفسيرينطر.)؟(

26-27.:13يوحنا)3(

.311:الرسلأعمال()
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لاثميطبقهولاالروحأمريخالفكانبولسفأنبالمقابلالسفر،كاتبمنتهويل

الأمور)1(.تلكمنشيءلهيحصل

المسيحخذلواجبناءأناسالتلاميذأنالمقدسةكتبهمفيالمسيحيونواظهر

وصؤروهمبل،اعتقالهعندبهمعرفتهموأنكروامنه،وتبرءوا،الحقائقعندوهريوا

تسهلالأوصافهذهإنشك))ولاالقلوبوعمي،الفهموثقيلواغبياءانهمعلى

اولئكينكرهاكانالتيالشركيةالعقائدمنكثيرابسببهايمررواأنالنصارىعلى

لم.قلولهم.وعميوغباوتهم،افهامهم،لثقلالنصارىبزعمفهم..الحواريون

لذلك(()2(،المسيححياةمنمتأخرةمراحلجؤالااللهابنهوالمسيحأنيدركوا

المعمدانلحيىأقلمجرديسوعتبعواالتلاميذ))انر(:الدومنيكيئسقطيقول

كمااليهاصفواانهم،الحقيقيةفيهومنيعرفواأندون،اتباعهالىدعاهم

المنتظر،والمسيحالنبييكونقدبانهاعتمدوابللاالأنبياء،أحدالىالناسيصفي

((.اللهابنهوالإنسانذلكأنالقدسالروححلولبعدالايكتشفواولم

منوانهمالجليلبحرفيالسمكصياديمنطاثفةكانواالتلاميذأنوالشائع

ذا.صائبغيرقياسعلىمبنيمتعجلفهمولكنهالامئين،الصيدعمالطبقة

ماوتراجع،والصلاةالوعظمجامععلىوتترددوتكقب،تقرأطاثفةكانواانهمالواقع

لأنهمخيؤوهوزمانهمفيالفقهاءمبلعالعلمجؤيبلغوالمأنهمإلاالنبوعات،عنقيل

والمكابر؟4(.بالتحديالدعوةولقابلواالغرورلركبهمزمانهمفقهاءمنكانوالو

نصوصخلالمنوسذاجتهمالتلاميذبساطةعلىالنصارىهـلستدل

الروحعليهمحلأنبعدال!لاممذأنالسفرلذكرحيث،الأعمالوسفرالأناجيل

أترىلبعضبعضهمقائلينوتعجبواالجميع))فبهتعديدةبلغاتتكلمواالقدس

ولدالتيبلغتهمناواحدكلنحننسمعفكيفجليليينالمتكلمينهؤلاءجميعليس

انهماووجدواولوحفابطر!مجاهرةرأوا))فلمااخر:موضعفيولقولفيها(()5(

1الإصحاح،الرسلاعمال()

25.ص،المقدسيةالتحفة،المقدسيمحمدأبو()2

.184صام،539يناير،اليومكتاب،المسيحعبقرلة،العقادمحمودعباسينظر،)3(

الموصل،،الدومنيكانالآباءالفداء،مكتبةمنشورات(،)جاالأريعة،الأناجيلقراءةالىدليل)"(

501صام،879

.-2:78الرسلاعمال)3(
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حولالمسيححياةجؤتجادلواوانهمتعجبوا(())(،وعاميانالعلمعديماإنسانان

بماذاسألهمالبيتفيكانواذاناحومكفرالى))وجاء:مرقسيقول،أعظمأيهم

معبعضهمالطرلقفيتحاجوالانهمفسكتواالطرلقفيبيتكمفيماتتكلمونكنتم

إسرائيل،بنيالىالملكيعيدسوفانهيعتقدوقوكانوا(()2(.أعظمهومنفيبعض

سالوهللتلاميذوظهورهالموتمنقيامتهبعدالمسيحأنالأعمالسفرفيذكر

وقتوفيانهمثم،(()3(اسرائيلالىالملكتردالوقتهذافيهل)آيارب:قائلين

اليهودمعيتحاوركانالمسيحآنيوحنايوردهـلهريون،المسيحيتركونكانواالشدائد

الىللاميذهمنكثيرونرجعالوقتهذا)إمنوكلامهطريقةتلاميذهتعجبولم

وهربوا)و(جميعهمتركوهعليهالقبضيوموفيمعه(()4(،يمشونيعودوولمالوراء

جؤبنفسهاخبرهمأنبعدحتىالمسيحقيامةيصدقونلاانهمعلىاصرارهممع

وغيرهاالمجدليةلمريمظهورهومع،يقومسوفبأنهالأناجيلجؤموضعمنأكثر

))الذين:الأعمالسفريقول،الموتمنيقوملنانهعلىيصرونالتلاميذبقي

نيتصوراولالهم(()6(،يظهروهوتألمبعدماكثيرةببراهينحيانفسهأيضأأراهم

الناساختارقدفانهالرسالةهذهأعباءلحملتلاميذهدعاحينالمسيحالسيد

منقبولهاوعدمدعوتهإفشالإلىأدعاالأمرفهذا،الفهمقليليالبلداء،البسطاء،

التوحيدعقيدةوعفمهملتلاميذهاختيارءفيتأنىالمسيحالسيدأنهـلبدو،الناس

إلىوجسديةفكرلةمعاركفيتجاذبونهااللاهوتأهلبقيالتيالنقيةالصافية

.325pسنةنيقيةمؤتمربعدما

التبشمربالمسيحيةثانيأ!

خاصلالليهودموجهةالدعوة-أ

عنتختلفالمسيحيةأنيظنالقارئفانوهلهلأولالعنوانمطالعةعند

نأإلا،وتلاميذهالمسيحالسيدلزمنالأولىالحقبةمنذمستقلدينوانهااليهودية

)1(
.413:.ن

)2(م

46-9.48:لوقا،1-186:متىأيضأهـشظر33-934:مرقس3

.6:االرسلأعمال"

)4(
.666:يوحنا

-)و(

.2656:متى

3-4:االرسلاعمال)6(
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المسيح-السيدأنحيث،العكسلنايتبتانالمقدسالكتابونصوصالتأرلخيالواقع

خرافالىالاأرسل))لمقال:،اسرائيللبنيهيدعوتهأنبين-عدةنصوصوفي

مدينةوالىتمضوالاالأممطرلقإلى)):لتلاميذهوقال(11(الضالةاسرائيلبيت

وأجاب(21(الضالةاسرائيلبيتخرافإلىبالحريأذهبوابلتدخلوالاللسامريين

!لطرجالبنينخبزيؤخذأنحسنا))ليسابنمهاشفاءترلدكانتالتيالكنعانيةالمرأة

يطلقواأناليهود))اعتاد4(:المقدشللكتابالتطبيقيالتفسيريقوللذلك(31(للكلاب

الشعوبأولئكيعتبروالماليهودلأن(ليوديغيرهومن)كلأمميأيعلىكلبكلمة

المسيحالسيدأنالأناجيلوتوضح((الفهبركةنوالجهةمنكلابمنكرالولميين

6(:لورلمزجونيقول5(صفيزوهوالهيكلالىيذهبوكان،يهوديوابنيهودياكان

وحضوروالأعيادالمواسمعلىيحافف!موسىناموسيحترملطوديايسوع))كان

سيدناشرلعةعلىتمبدهجؤبقينبياالفهوأرسلهكبروعندما"الهيكلفيالعبادة

وأالناموسلانقضجئتأنيتظنوا)):فقالالموسويبالناموسمقمأموسى

تزولأنالىلكمأقولالحق))فأنيأيضأوقال(97(لأكملبللانقضجئتماالأنبياء

(81(الكليكونحتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللاوالأرضالسماء

كانانهبلعنه،يسألواأولايتركوهانلهميقللمالناموسعنتلاميذءسألهوعندما

هيوصيهأيةمعلم))ياتلاميذء:أحدسألهعندمافقال،عليهولحثهمبجيبهم

ومننفسككلومنقلبككلمنالهكالربتحبيسوعلهفقالالثاموسفيالعظمى

))وللبهوالعملالناموسلتر!موالفرسينالكتبةيعنفكانانهبل(99(فكرككل

ولركق!(والكمونوالشبث،،النعنعتعشرونلأنكمالمراؤونوالفرسميونالكتبةأيهالكم

ا(تلك(أهتتركواولاهذهتعملواانينبفيكانوالايمان،والرحمة،الحقالناموساثقل

)1(-
.51:24متى

.0015:6)؟

لام)3(

.15:26..م

)هـ(

.2391ص

.227:لوقا)5(

.43صام،829،القاهرة،الثقافةدار+الكنيسةتارلخ(6)

)7(.
.37:متى

)8(-

1617:لوقا5.18:متى

)9(-
22.37:متى

)15(
.:1152.:1146لوقا23،23:ن.م
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عنيبحثونولا،الناموسيفهمونلاالذيناولئكحذر!المسيحالسيدانبل

يعترفلذلكا((أملعونهوالناموسيفهملاالذيالشعبهذا))ولكنمعرفته

طوالليوديأواستمرليوديأوعاشليودياولدقد))فالمسيحالمسيحبيهوديةالنصارى

الىيذهبونكانوامعلمهمخطىوعلىالمسيحالسيدتلاميذفانويالمقابل(()2(حياته

فييواظبونيومكل))وكانواالعبادةهذهعلىداوموارفعهولعد،بانتظامالهيكل

بابتهاجالطعاميتتاولونكانواالبيوتجؤالخبزيكسرونهمواذواحدةبنفسالهيكل

منالمؤمنونينفصل))لم4(:المقدشللكتابالتطبيقيالتفسيريقولقلب(93(وس!اطه

الهيكلهإلىالذهابفياستمروافقداليهودجماعةبقيةعنالبدءفيليودياصل

يواظبحيثيومياالهيكلفييصلونوكانواالفه"كلمةوتعلمللعبادةوالمجامع

)الساعةصباحااليومفيمراتثلاثالهيكلجؤالصلاةعلىاليهودمنالمتدينون

كلوكانتأ3(.الشمسغروب)عندومساءعصرأ()الثالثةالظهرولعد(التاسعة

7(:كمبيئجانالأبيقولوصيتهحسبوعلىسيدهمكانكمافقط)6(لليهودعظاتهم

اللغةالآراميةيتكلمونوهميسوعمثلليودأكانواهؤلاءالأولىالكنيسة))أعضاء

الأتقياءهاليهودعيشةيعيشونوظلوا،الأوسطالشرقفياستعمالاالأكثرالسامية

نأالا((الختانودمارسونالمحرمةالماكللشريعةهـلخضعون،الهيكلجؤيصلون

المسيحهوانهعلىبالمسيحيؤمنوقكانواانهم،الزمنذلك!ؤاليهودعناختلافهم

وكان8(،الش!كماهذايرونلافكانوااليهودامااالأنبياءقبلمنبهالموعودالمنتظر

الموسولة،الشريعةدائرةمنيخرجوولمفقط،لليهودغيرهوفيالهيكلفيتبشيرهم

معلهم،اللهأقامهنبيوانهالبشرلةالمسيحلطبيعةفهمهمعلىتدللعضاتهموكانت

رفعواسمعوا)أفلما:الأعمالسفريقولالموعودالمسيحهوانهمسألةعلىتأكيدهم

والأرضالسماءالصانعالإلههوانتالسيدأيهاوقالواالفهالىصوتأواحدةبنفس

)1(
.794:يوحنا

)2(
الكتاب)هذاوالأكاذيبالخرافاتعصرفيمخكشغلهوستيتلر،وبوبماكدوللجوش

8.ص.كححلا(ennour.net)موقعمنحمل

.246:الرسلأعمال)ر(

)4(
.2274

التفسيرو()
2273.ص،المقدسللكتابالتطبيقي

.)3,17:4:الرسلاعمال)6(

23.ص.4991لبناقبلروت،،المشرقدار!الكنيسةتاهـلخقراعةالىدليل)7(

88.صت!ببلروت،صيدا،العصرلة،المكتبة،وتطورهانشأتهاالمسيحيةجنيبر،شارلينظر،)8(
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نبيأأنللأنبياءقالموسى))فانبشرنبيالمسيحالسيدواق(11(فيهاماوكلوالبحر

وقالوابه(21(يكلمكمماكلفيتسمعونلهاخوتكممنالهكمالربلكمسيقيممثلي

انتمأسلمتموءالذييسوعفتاهمجدآبائناالههـلعقوبواسحاق)براهيماله))ان:أيضأ

التطبيقيالتفسيرولقول(93(لإطلاقهحاكموهوبيلاطسوجهأماموأنكرتموء

سفرفيالمستخدمةذاتهاهيهناالمستخدمةفتىكلمة))إن4(:المقدشللكتاب

إلاالحبشيئالوزلر6(بشزمافيلبسأنالأعمال)3(سفرولروي((العبدبمعنىاشعياء

ولماليونانييناليهوديبشركاندعوتهبدايةجؤبولسأقبلليودي)7(،انهعلمأنبعد

التبشيرلةرحلاتهمفيكاناولرنابابولسانمع98"المتهودين)غيرالأمميينيبشر

المسيح!السيددعوهفانذلكعلىوشاءو(.أولا3اليهوديةالمجامعإلىيذهبون

خاصة.اليهودإلىموجهةكانتبعدهمنوتلاميذه

افىممي!الىالدعوةمجرىتغيير2-

بمجيءيبشرونيوميأ،للعبادةالهيكلإلىيذهبونأورشليمفيالتلاميذبقي

السيدمنتوصيهانهعلىالأعمالسفريذكرءأورشليمفيولقاؤهمالموعود،المسيح

يبرحوالااناوصاهممعهممجتمعهو))وفيماا(:السفزهكاتبيقولحيثالمسيح

عودةينتظرونوكانوامني(()11(سمعتموهالذيالآبموعدينتظروابلأورشليممن

نأأعلنواقدسابقأالأنبياء))ان12(:جويبزانيتقوللذلكوصيتهاحسبالمسيح

أقالمسمحعودةتتتظرجماعةباستطاعةيكنلملذا4اورشليممنسيخرجالفهملك

)3(

)4(

)كأ

)6(

)7(

(8)

)و(

1(1

2(1

2.24:الرسلاعمال

2276.ص

فيه.وربتالمسيحالسيدرفعبعدالتلاميذقصةلانالمبحثهذافيبالسفرالاستشهادغرة

المنتطر.المسيحهو!عيسىأنعلىالتبشيرتدنيألمدةتلكفي)بشر(كلمة

.26-993:الرسلأعمالسقرينظركاملةالقصةعن

9.92:الرسلأعمال

.ا:14الرسلأعمالسفرالمثالسبيلعلىينطر

التفسيرينظر،،الثالثالإنجيلكاتب)لوقا(هوالرسلاعمالسفركاتبأقالنصارىببرى

.22صك!،المقدسللكتاب(التطبيقي

.3:االرسلأعمال

.13ص،الأولونالمسيحيون(
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يعتبرونالذينالجماعةرؤساءبوسعيكنولم،أورشليمهووحيدمركزسوىتتخحل

هذاعلىالرسلجماعةويقيت((المقدسةالمدينةفييستقرواأنإلاالكنيسةرؤساء

أحيانأصفوهايعكر،بالمسيحاليهودجماعةوتبشير،الهيكلجؤالعبادةبينالمنوال

الجماعةهذهحياةفيالتحولنقطةجاعتأنالى،ضدهمالكهنةممارسات

دخول،الأول:باتجاهينتمثلتهذهالتحولونقطة.برمتهاالمسيحيةعلىولتنعكس

قبلأ))وكان:بالقولذلكالأعمالسفريرويحيث،المسيحيةإلىالساحرسيمون

انهقائلأالسامرةشعبويدهشالسحريستعملسيموناسمهرجلالمدينةفي

اللهقوةهوهذاقائلينالكبيرالىالصغيرمنيتبعونهالجميعوكان.عظيمشيء

صدقوالماولكنبسحرءطويلازمنأاندهشواقدلكونهميتبعونهوكانواالعطيمة،

رجالأاعتمدواالمسيحيسوعوباسمالفهبملكوتالمختصةبالأموريبشروهوفيلبس

لسيمونوكانت(11(،فيلبسيلازمكاناعتمدولماآمننفسهايضاوسيمونونساء،

نفسهاظهرالأعلىالإله))ان:قولهوأخطرهاأهمهالعل،العديدةالفلسفيةالآراء

وفي،سيمونشخصفيالسامريينبينالآبوبصفةاليهود،بينبيسوعالابنبصفة

المسيحالسيدمنجعلتالتيالمقولةهذهإن")2(1القدسالروحبصفةأخرىبلاد

بولسبعدهمومنالهيلينيينامامواسعأالبابفتحتالتيهيبالتثليثوقالتاله

ناذلكعلىساعدومما،المسيحالسيدبهاجاءالتيالمسيحيةالعقيدةلتغيير

سيمونيدعلىتتلمذالذي(أالكاباراتيميناندروس

بعدفيماستكونالتيالمدينةانطاكيا)3(،جؤالتعاليم!هذهعلمقدكانالساحر

البولسية.بالمسيحيةللتبشيروالهيلينيينبولسانطلاققاعدة

بعداليهودقبلمنرجمااستفانوس*بمو!تمثلتالثانيةالتحولونقطة

معمولهوكمارجما43(حياتهلتتتهيالهيكلإلىأساءوانه،بالتجديفاتهامه

7)1(
9-813:الرسلاعمالسفر

،لبنانالبولسية،المكتبةمنشورات)جا(،،العظمىانطاكيااللهكنيسة،رستمأسدينطر،)2(

92صم،8891
)و(

ص92انطاكيا،العطمىاللهكنيسة،رستمأسدينظراالتماليم،هذهعن

واحدوهواليمانهأجلمنيموتمسيحيأولكانباليونانيةالناطقينمنيهودياستفانوسة*

بأورشليم.الكنيسة!الفقيراتالأراملاعالةلتتظيماختمرواالذينالسبمةالرسلمن

22.ص،المقدسالكتابموسوعةينطر،

)4(
)هـ7(.اصحاحجؤالرسلاعمالسفرفيموجودةموتهقصة
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التيالأفكارإلىاستفانوسموتجنيبر)2(شارلولعزواليهوديه13(.الشرلعةحسب

مختلففيطولاززمناأقامواالذيناليهودمنوهمالهيلينستحون،يحملهاكان

فيالقدسالىيتوافدونالذينالمهـجريهودمنالأخصعلىوكانوااليونانيةالبلاد

وتقبلامرونةاعثربروحامتازوافانهمالعموموعلى،والمواسمالكبرىالأعياد

الأمممحالمباشرلتماسهموذلك،فلسطينفياليهوداخوانهممنللتجديدات

فمن،اليهوديالفكريوالتشدد،المغلقالتفكيرنطاقمنأخرجهممماالمختلفة

فكانتطويلأ،زمنأمحيطهافيعاشواعقائدأفكارهمفيتتغلغلأنالطبيعي

فأضطهدلقمالهيلينستيونهؤلاءعلىاليهوديهالسلطاتغضبتأنالنتيجة

الحواريينفريقانعلىيدلمماالحواريونفيهابقيبينماالمدينةمنوطردتهم

:الأعمالسفريقولمعهممتضامنايكنولمالهيلينستيون،فكركمايفكرولم

فقشقتأورشليمفيالتيالكنيسةعلىعظيماضطهاداليومذلكفي))وحدث

البلادالىهريوافالذين(()3(الرسلماعداوالسامرةاليهوديةكور!ؤالجميع

المسيحيةفيالمهمةالتحولنقاطإحدىوهذهههناكبالتبشيرأخذواالمختلفة

وأورشليمفلسطينخارجبالتبشيرجديدامنحىتاخذالانالدعوةبداتحيث

فكرهايحملالتيللمسيحيةالحقيقيالفهمعنوبعيدأ،الهيكلعنبعيدأ

هرلتالتيالجماعاتتلك)إفكانت!المسيحالسيدبهاجاءوكماالحوارلون،

خلالمنلنلمحواننا،الوثنيةبلادفيالمبشرلنأولالقدسمنطردتأو

قبرصفيالأ!لىالتبشيريةالدعايةتلكأقامتهاالتيالجماعاتبمضالنصوص

8(94(.انطاكياكنيسةمولدهوعنهانبعالذيالأساسيالحادثأنبيدوفينيقيا

المشركين،لتبشيرالمسيحيالانطاوقمركزبعدفيماأصبحتالتيالكنيسةهذه

عاصمةانطاكيافيالمقيمونوالوثنيوناليونانيون))واقبل(:5رستم)أسديقول

-24:14)1(لاويين

.88صوتطورها،نشأتهاالمسيحية)!أ

.ا8:الرسلأعمال)؟(

قادةأحدأسسها.تركيا!التي)بيسيدية(انطاكياهيوليستسورلةمدينةوهي:انطاكياش

بالأرضالقديمةالمدينةسولتاورشليمبعدالثانيةالمرتبة!فيهاالكنيسلأكانتالاسكندر

48.ص،المقدسالكقابموسوعةينظر،م،526عامحدثزلرالجراءمن

9.صه،وتطورهانشأتهاالمسيحيةجنيبر،شارل)4(

25.صالمظمى،انطاكيااللهكنيسة)3(
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الرسالةمركزانطاكيافأصبحتعددهموكثرالنصرانيةعلىآنذاكالشرق

رحلاته،فيبولسينطلقكانومنها((الأممبينللتبشيرالانطلاقونقطة،العالمي

الىمعلمهملهمخطهالذينفسهمنهجهمعلىبقوافقدللحواريينبالنسبةأما

رئيسبطرسيدوعلى-الأعمالسفريرويكما-التحولنقطةجاءتإن

قائد)وهوكرنيليوساسمهرجلهناكوكانقيصرلةجؤكانانهحيث،الحواريين

ولأمره،يخاطبهملاكأأقحلماالقائدهذافرأى()1(الإيطاليةالكنيسةفيمائه

عندموجودأبطرسوكانمنهيسمعحتىاليههـلحضرءبطرسالىيرسلبأن

أماليحضروء،لهقائدمعحرسهمناكينفأرسلالبحرعثدبيتهدباغرجلي

ملاعةمثلعليهنازلاواناءمفتوحةالسماء))فرأىنوممنسنةفأخذتهبطرس

الأرضدوابكلفيهاوكانالأرضعلىومدلاةأطرافبأريعةمريوطةعظيمة

فقالوكلأذبحيابطرسقمصوتإليهوصارالسماءوطيوروالزحافاتوالوحوش

صوتأيضااليهفصارنجسأاودنسأشيئاقطاكللملأنيياربكلابطرس

ايضأالإناءارتفعثممراتثلاثعلىهذاوكانأنتتدنسهلاالفهطهرهماثانية

فقالالثلاثهالرجالوصلحينالرفلاهذهفييفكربطرسفجلسالسماء(21(الى

كرنيليوسالىبطرسمعهمفذهبأرسلتهمقدانالانيمعهمواذهبقمالروحله

الىبطرسعادولما،أيامأمعهمويقيفاعتمدوايعتمدواأنوأمرهمويشرهم

غلفةذويرجال!إلىدخلتانكقائلينالختانأهلمنالذينخاصمهأورشليم

هذارتبالذيهوالروجأنوكيفمعه،حدثمابطرسلهمفشرحمعهموكلت

بالسولةأيضالناكماالموهبةأعطاهمقداللهكانفإن)1بقولهكلامهوختمالعمل

سكتواذلكسمعوافلماالفه،امنعأقاقادرأنافمنالمسيحيسوعبالربمؤمنين

(()3(.للحياةبالتوبةأيضأالأممالفهأعطىإذأقائلينالفهيمجدونوكانوا

وجهغيرتالتيالمهمةوالأمورالوقفاتمنالكئيرفيهالنصهذاان

واهميتهالقدسالروحعملعنكثيرأالإسهابتعمدقدالسفرفكاتب،المسيحية

ثمومنمناسبأيراهماالأحداثعلىيضفيلكي،الأوائلالمسيحيينحياةفي

لأنبهامسلمشرعيةقضيةتكونويالتاليالقدسا،الروحالىالعملهذاينسب

)1(ة
.ا:15الرسلأعمالسمر

ء)2(

01-16.:01ن.م

)،(
1(.ا-ا)5الإصحاحاتفيالرسلأعمالسفر!ؤموجودةالقصةشواهد
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فقد،الروحدورولابراز،المقدسالفالوثمنالثالثالإلهيالأقنومعملهوهذا

بعدهـلوجههمالقلاميذ،معيبقى!المسيحالسيدمنهبةالسفركاتبجعله

عندويعينهممنهولمتلئونبالروح)2(يتكلمونكانوالذلكالسماء)1(،الىرفعه

رفعباستطاعتهوانالمسيح،(،بيسوعيومنونالذينيعينوهوالكهنهول(مناظرة

لإمكانهفانعليهمالأمرولشمهيلثانيه"؟(ماكن2إلىليموالذهابالرسل

يجالهونوكانوامختلفه"7(مثاط!جؤللتبشيريرسلهمالذيوهو)6(مخاطبتهم

مصيرءفانالقدسالروحعلىيكذبالذيانبلبقوته)8(،وسحرهمالسحرة

ويينالحقيقيظهورهبينيفرقونيكونوالمالرسلأنعلىكثير،وغيرهاالموت)9(

يظهركانانهبلالقدس)15(،الروحمنوهومقدسأيعدونهكانواحلمفكلالأحلام

لقاءرتبالذيهوالظهوروهذاتفرلقأ12(،بدونللأمميين)11(حتىالأحلامجؤ

السابق.النصفيكرنيليوسمعبطرس

البحرعندبيتهدباغرجلمعيسكنكانبطرسأنالسبفركاتبايرادان

الجلدمنيتنجسون-قاطبةواليهود-التلاميذلانصحيحةغيرمسألة

نجس،شيءوفيهفيهوشمكنبيتجؤ)بطرس(سمعانيجلسفكيفودباغته)را(

اليهوديةعنالمسيحيةانفصالبدايةالأذهانإلىينقلأنالسقركاتبأراداذاإلا

كاتبيمهدولكيتطبيقها،وعدمالموسولةالشرلعةتعاليمعلىالخروجطرلقعن

.2:االرسلأعمالسفر)1(

)ط
.23:ق.م

)3(

.48:ن.م

5.13:ن.م)4(

)؟(

04.):ق.م

)6(
.13:2ق.م

.13:4ق.م)7(

(K)

.13:9ن.م

1(.)3:الأعمالشقرفيموجودةوشواهدها،زوجتهمعحنانياقصة!كما)9(

.15ة15الأعمالسفر)ينظر(15(

11).

.15:3الرسلأعمالسفر

)12
.مرة19()الأعمالسفرفيواشتقاقاتهاالقدسالروحكلمةورودذلكعلىشىءوأدل

()u-

.8ا:اشفراللاهـلين
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فيهراىالذي،المحرمةالأطعمةمعبطرسحلمقصةأوردفقدالأمرلهذاالسفر

فهل؟اناء)1(فيموضوعةالسماءوطيوروالزحافاتوالوحوشالأرضدوابكل

الأطعمة،هذهمنوعكليذبحبانويأمرهبطرستعالىالفهيخاطبأنيعقل

وهل!2(موسىعلىأنزلهاالتيالشريعةفيمحرمةأنهايعلموهو،والحيوانات

))كلالبقولهالشيءهذاأنكرنفسهبطرسان)شريعتهتخالفأنالقهيرضى

احتملواقداليهودمن))كثيراواننجسأ((اودنسأشيئأقطاكللملأنييارب

بينهمفيماتترددوكانت،الشريعةيخالفواانمنأولىانهعلىالموتحتىالتعذيب

وسطماتواالذينوالدتهممعالسبعةالمقابيينالأخوةقصةأوالشيخاليعازرقصة

(()3(.المحرمةاللحومبأكليرضواأندونالعذابات

وهو،الشريعةفيجديدشيءاستحداثإلىذلكبعدالسفركاتبينتقلثم

لهم:قالحينبطرسبئنهاالتيللإيماندعوتهمثممعهموالأكلالامميينمجالسة

ياتياوأجنبيبأحديلتصقأنيهوديرجلعلىمحرمهوكيفتعلمون))انتم

ناعلىالسفركاتبيصرفكيفالعملهذاتحريميعيبطرسكانفإذا((اليه

يفيرواأقللتلاميذتحلالمنامرفلافهل؟ذلكالمنامفيرأىأنبمجردفعلهبطرس

يترددوكان!معلمهمكلماتحفظواالذلنوهمعليهاوشجاوزواالشريعة

حرفيزوللاوالأرضالسماءتزولانإلى)1بانوعقولهمنفوسهمفيصداها

يكنلمنفسهيالمسيحالسيدإنبل(()4(الناموسمنواحدةنقطةأوواحد

الأمميةالمرأةمعوقصته-الأناجيلترويكما-معهمهـلتكلمالامميينيجالس

،الكلاببوصفوصفهاافبليشفيهاانرفضهفيمعروفةابنتهامرضتالتي

عبدالفهرشادالدكتوريقولالامميينمنغيرهمالىاليهودنظرةهيوهذه

النفسيالتكولنفيالعنصريبالاستيلاءالشعورفكرهتمف))ولاالشامي)3(:

الإيماقتعكسالتيالمعبيراتمنالعديدفيتنعكسبلالحدذلكعنداليهودي

غيرالشخصالىيهايشارالتي)جوي(مثلالعالمأممبحقارةاليهودلدىالعميق

(I)*
.01:01الرسلأعمالسفر

1(.1)الإصحاحاللاهـلينسفرفيموجودةاليهوديةالشرلعةحسبالمحرمةالأطعمةتفاصيل()لمح

)3(-
2.اص،الأولونالمسيحيونجويير،انى

ة)هـ(
26.:13متى

يصدرهاشهريةئقافيةكتبسلسلة.العدوانيةوالروحالإسرائيليةاليهوديةالشخصية)3(

3.صهام،869المعرفةعالم،الكولت،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس
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غيرأي)الأقلف(ومعناها)وعاريل(والكفروالروحيةالماديةالقذارةوتعنياليهودي

اساسوعلىواحد((انفيوكافراقذرأفيظلفطرلأبدائيايبقىوالذيالمختش

يخالفأنالحوارلينرئيسوهوبطرسايسمحكيفالقاصر،العنصريالفهمهذا

فييعمدهمثمالمحرملأ،الأطعمةمعهمولأكل،الخطاةهـلجالسوشرلعته،معلمه

فانهالحقائقلهذهبطرسالرسلسيواجهوعندما؟رآهحلملمجردالأمرنهاية

لأنهمسلمةقضيةفيكونفيهالتلاميذيناقشلالكيالفهالىالعملهذاسينسب

دفاعسمعوالماالتلاميذأنحيثالسفرجؤحصلماوهذافيه،الروحتدخلعمل

التوبةأيضأالأممالفهأعطىاذأقائلينالفهيمجدونوكانوا))سكتوابطرس

المسيحييةوجهتغييرأسبابمنكانتالتيالمهمةالقصةهذءان(()1(،للحياة

والأمورالتتاقضاتمنكثيرفيهاالأعمالسفرصاحبأوردهاوالتي،الحقيقية

بطرسالرسولأنيتصورأقلأحديمكنولابهايسلمواأنللرسليمكنلاالتي

هذهحوليحومالشكمنالكثيرفانلذلكالأمور،بهذءيقبلحتىالسذاجةلهذه

2(.الأساطيزقصصمنجنيبرشارليراهاالتيالقصة

يؤمنونالذينلأولئككانالحقبةتلكفيوتعميدهمالاممييندخولقبولان

وانيختتتواأنعليهمفكانبكاملها)3(اليهوديةالعقائديتقبلواأنويقبلونبالفه

،بالعباداتوالالتزام،الهيكلةقلارعلىوالحفاظ،اليهوديةبالشرلعةيلتزموا

المسيحهوعس!ى!اقايمانهمكلههذاومع،اليهوديةوالأعيادوالنذور،،والصوم

الذكر،المارةالهيلينستيينجماعةفهمهوهذافكانالفه،قبلمنالمرسلالمنتظر

انطاكيا،فيمركزهممنانطلاقأالمختلفةالأممتبشيرفيأكدواالأسسهذهوعلى

الرسلأنيئبتلكيهذهبطرسقصةوضعالسفؤكاتبأنالظنغالبفإنولهذا

المسيحييناليهودمعطمأنالحقيقةولكنائتحول،هذاعلىموافقينكانواايضأهم

ناموسهأعطاهملانهوحدهملليهودالخلاصقدمالفهأنيعتقدونكانوا

.-)4(ت
أنفترىالهيلينستيينجماعةأما!المسيحالسيدرسالةوكقوسرلعمه

الموسولة.الشريعةيطبقواوان،التعميدطريقعنالخلاصينالواأنيمكنالأمميين

(I)ا:االرسلأعمال!.

88.وتطورها،صنشألقاالمسيحية)ي

(-)3
2.اص،الأولونالمسيحيونجويير،انى

شطر)4(
(.02)91،الخروجسفر،.-.
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حولالطرفينبينخلافبوجودا(المقدشللكتابالتطبيقيالتفسيرولقر

تكنلمالإيمانإلىالامميينبدخولالفرحةان))إلا:يقولحيثالأمميينقبول

بينالميلاديالأولالقرنطوالونزاعجدلمفارالامرهذاظلفقدوشاملةعامة

العبارةيكملونولاالتفسيركتبةيتوقفهناالى((ليوديأصلمنالمسيحيينبعض

الأمميين،تبشيريرلدونالذينالهيلينستيونهمالصراعفيالثانيالطرفأنالا

انطاكياجؤحصلانهبلفلسطينداخليحصللمللأمميينتبشيراولانعلى

ذهبوااسمفانوحمامقتلبعدهربواالذينالهيلينستيينانالأعمالسفريخبرحيث

كانولكنفقط،اليهودإلاأحدأيكلمونلاوهموانطاكيا،،وقبرصهفينيقيةالى

يخاطبونكانواانطاكيادخلوالماالذينوقيروانيونقبرصيونرجالوهمكوممنهم

الىورجعواكثيرعددفآمنمعهمالربيدوكانتيسوعبالربمبشرلناليونانيين

مركزلن:الىترجعكانتالمسيحالسيدبعدالمسيحيةالدعوةفانذلكفعلىالرب)2(

والثانية،المقد!بيتومقرهالرببأخيالمسمى)يعقوب("جيمسبرئاسةاحدهما

اليهود،هيكلسلطانعنبميدافلسطينخارجومقرهاومريديهبولسبرئاسلأ

والحرصالمحافظةالىاقربالمقدسبيتشعبةكانصهولقدانطاكيا،جؤوتحديدأ

منوخارجهافلسطينداخلالمسيحيالعالمقيادةولهاالقديمالعهدشعائرعلى

الخارجفيالمسيحيينأجوبةومنوصاياهامنيظهركماالرومانيةالدولةبلاد

النبوءات،فيجاءتكمااليهوديةالشعائررعايةعلىتحثوصاياوكلهاعليها،

خارجأمضحآتعملكانتالتيالشعبةلهذهمعقودةالمسيحيالعالمجؤالرئاسةوظلت

نظرووجهاتصراعإلىبولسرسائلفيئمةi-oIالإشارةذلكودليلفلسطين

وكورنئةغلاطيةفيذهبأينمابولسبهايجابهالتينفسهاالأخطارانها،مختلفة

الدعوةأسلوبفيكبير))أثرالمجموعةلهذهفكانوانطاكيا)3(.وروماوكولوسي

وحدهم،اليهودإلىالموجهالخطاببينالأسلوباناختلف)ذ،الإقناعوسائلواختيار

فرديدعلىالخلاصكانبينمااليهودمنالنافرلنالامميينالىالموجهوالخطاب

كانوبالمقابلالمهود،بينمنهمفروغاأمرأغيرهمدونلإنقاذهماسرائيلبنيمن

.7023)!أص

91-21.:11الرسلاعمالينطر

فيرسالةلهأورشليمجؤالكنيسةقادةمناصبح!المسيحأخوةمنواحد)جيمس(:يمقوب*

ينظر،م،62سنةالموتحتىرجمانهيرجحالتوحيدبمعانيتزخرباسمهالجديدالعهد

345.صا!لقدس،الكتابموسوعة)3إ
(.)بتصرف9،صه،وتطورهاتهانشأالمسيحيلأجنيبر،رلشا
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فييتقيدونولاالامميونيقبلهاالمخلصالرسولفيالهيةصفاتالىبحاجةالناس

وظهرت(11(.النصبحرفيةالمتشبثونيلتزمهاالتيوالدلاقاتبالشروطقبولها

فيالكنيسةانالأعمالسفريرويحيثانطاكياجؤالحقيقيالانفصالبوادر

ففرحانطاكياالىبرناباأرشلوااللهكلمةقبلواقدالأمميينبانسمعوالماأورشليم

فيفبقياانطاكياالىبههـلاتيبولسيقابللكيطرسوسالىفاتجهذلكرأىحين

منذانطاكيافيمسيحيينالتلاميذوسميهناكالناسيعلمانكاملةسنهانطاكيا

ساعدومما.الحينذلكمنذ)المسيحيون(التسميةهذهولازمتهمالوقت)2(،ذلك

المتحدثين.اليهودمنعجيبأمزيجأفيها))انحيثانطاكيابيئةذلكعلى

منللعديدمركزأيضأوهيوالأمميين،-الهيلينستيين-الآراميةأوباليونانية

تلكبينالشائعةالشراشكالمختلفجانبالىالفسادتشجعالتيالوكميةالعبادات

ل!هولعلها(،ر(،الشرقبوابةفهيهامألجارلأمركزأكانتكماالولميةالعبادات

انتشرتالتيالجديدةالعقيدةهذءواحتضنتالمسيحيينقيادةحازتقدالصفات

بولسفيهااستقرأنبعدمنهاانطلاقاكافةالرومانيةالدولةانحاءجؤبعدفيما

كانانطاكيافيتبشيرهمانعلىدليلهذاوجؤ،بالمسيحيينبمدفيمااتباعهوسفي

وفلسفاتولميةأفكارمنانطاكياأهليحملهكانلمامنطقيوهوالمسيحباسم

علىورسالتهعيسى!شخصيةفيوالمنطقالفكرأعمالالىيتجهواوان،عديدة

علىذلكعنفضلاتدلوهي،أنفسهمالمسيحاصحابيتصورهكانمماأبعدمدى

اليهوديةالطائفلأولينبينهمواضحاتمييزاميزواالمدينةفيالناسعامةأق

المؤمنونكفرحيثهذهانطاكيابيئةانبهاالمسلمالقضايامنيكونولكاد،الأصلية

التطورعلىساعدتالبيئةتلكيعرفوءلموانالآمالكلبعيسىعلقواالذين

ليه()الظكلمةبدتان)تمجيدء(فكرةحددتهياوالمسيح)تأليه(نحوالسرلع

لشخصه،تصورهمجؤينزعونالمؤمنينهؤلاءفانوكذلكلأوانها،سابقةهنا

مفهومالىبهليرقواكمسيحاليهوديةعيسىخصائصكلمنالتخلصالىولرسالته

)سيدإ)4(.بكلمةيقترنالذيالمفهومذلكوارفعواوسعاعم

2،طاالهلالدار،الحديثالعصروكشوفالتأرلخجؤالمسيححياةالعقاد،محمودعباس)1(

91.صاتب.

لنطري)
.22-11:26الرسلاعمالسفر،

23.ه8ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير)3(

)بتصرفإ.9اص،وتطورهانشأتهاالمسيحيةجنيبر،شارل)4(
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الأعمالسفرنصوصتبينحيث،بولسانطلاققاعدةانطاكيامدينةولقيت

ينطلقانفكانا،الأممتبشيرعلىللعملولرنابابولساختارقدالقدسالروحان

يبشرونثمأولااليهودمجامعالىويدخلان،المدنالىمنظمةرحلاتفيمنها

صفتهاكتسبوقداورشليم،جماعةعلمبدونكانهذاعملهمأنولبدو،الأمميين

علىتدلانهائم،مسلمةقضيةفكانلهماالقدسالروحباختيارالشرعية

فيوالثقلالحقيقيالقيادةمركزأنإلاوأورشليمانطاكيابينالحقيقيالانفصال

الاتصالخيوطبعضيبقيأنلبولسلابدفكانأورشليمجؤكانالمسيحيالعالم

مقبولأيكونكيرضاهالكسبطريقةبكلاليهايتوددانيحاولو،الجماعةلهذه

المدنفياليهوديةالمجامعإلىدخولهعندوالرفضبالمجابهةيواجهولاعندها

لمقاطعةالتابعةانطاكيا)1(الىوبرنابابولسرحلةذلكعلىمثالوخير،المختلفة

حيث،)2(ايقوفيةجؤوكذلك-سورلافيالتيانطاكياليستوهي-بيسيدية

أماكنمناليهودياتيكانالأحيانبعضوفيبلاليهودمنقولةبمعارضةجوبها

ومن3(،لستطهفيحدثكماولرجموهموليطردوهمولرنابابولسليكذبواأخرى

وجلبهاانطاكيا،منواعاناتلتبرعاتجمعهاورشليم:جماعةالىالتوددهذاأمثلة

ماليه"4(.ضائمةفيوكانتشديدةمجاعةفيهاكانالتيأورشليمجماعةالى

أورشليم.فيالكنيسةقادةرضالكسبمنهمحاولة

واثاره.أورشليممجمع8ثالثأ

فيهيجتمعمسيحيمجمعأولهواورشليممجمعأنالنصارىيرى

هذاأنالملاحظمنانإلا،والمؤمنينالكنيسةتخصمسألةليقررواالمسيحيون

منممثلينحضوردونفقط)5"،وانطاكياأورشليممنالمسيحيينيضمكانالمجمع

كمااجمماعفيهيقالماأفضلإنبلمجمعايسمىأنيرقىلافهوالمدن)6(باقي

ء)1(
.13:14الرسلاعمالسفر

)2(
.ا:14ن.

م)3(

ا.14:9ن.م

23-03.:أأالرسلأعمالسقرينظر،)4

ساكااسحاقالمطرانينظر،فقط،وبرنابابولسهماانطاكياكنيسةمنحضرالذيانبل)؟(

)م!ا(،.دمشقالأديبباء،ألفمطابعا(،)ج،السريانيةكنيستي،العامالبطرلاركيالنائب

.17صام،859

.2321ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير)6(
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وهناكم()2(،)94عامعقدانهيرخحمنالباحثينومنالأعمال)1(سفرعليهأطلق

4(الشومليئزكرياالأبيواهكماانعقادهسببوانم()3(،51)عامعقدانهيرىمن

بالكنيسةاندماجهمفاصبحكثرقدالكنيسةجؤالداخلينالولمينعددان))هو:

لذلكمنهامناصلاأموربينأتحديداوتحديدهااأفرادهبسائرعلاقالقموتنظيم

5(أنالمقدشللكتابالتطبيقيالتفسيريرىبينما((والكهنةالرسلمجمعالقأم

المسيحيينعددزادماسرعانلأنهاليهودالمسيحيين))انزعاجهو:انعقادءسبب

الأعمالسفريرولهاانعقادهحقيقةأقالاالموتمر((،الآملذلكعنهمالامميين

حسبتختتتوالمإنانهالأخوةيعلمونوجعلوااليهوديةمنقوم))وانحدر:فيقول

ومباحثةمنازعةويرنابالبولسحصلفلماتخلصواأنيمكنكملاموسىعادة

الرسلالىمنهمآخروقوأناسوبرنابابولسيصعدأنرتبوامعهمبقليلةليست

الأمورالعديدالنصهذاجؤان6(،(أالمسألةهذهاجلمنأورشليمالىوالمشايخ

صوتألهاوان،المدنجؤالتبشيرفيخاملةتكنلماورشليممجموعةأنمنها،المهمة

بولسقاعدةانطاكياالىقدومهاهووالدليل،المناطقمنكثيرجؤمسموعأ

الأماكنمنكثيرفيالواضحالصدامئم،الخاطئةمعتقداتهاعنلردهاالأمميية

إذافهي،بولسورسائلالأعمالسفرفينلمسهماوهو،الفئةهذهويينبولسبين

لذلكانطاكياقيبولسمعقلودعوتهابافكارهاتغزويجعلهاماالقوةمنتملك

م07عامحتىتمثلكانتالمسيحيةاليهودية))ولكن7(:دانيلؤالكاردنياليقول

بطرسومعه)يعقوب(جاكبقيادةوكانتمنعزلابولسوكان،الكنيسةغالبية

غالبيةتمثلاذأفهي!((،المسيحعمابنكاليوباابنوهوسيمونوخلفهولوحنا

جؤالكفةلتميلتدرلجيأيقلبدأوانحسارهامدهاأنالا،المدةتلكجؤالكنيسة

يعلمكانالذيهوبولسان،النصخلالمنهـلفهم،الموضوعةالعقائدالىالنهاية

)1(7
.15:6الرسلأعمالسفر

)2(
7.أص!المقدسةالكتبفيدراسة،بوكايمورس!

.17صالسرلانيةاكنيستى،ساكاإسحاقإر(

)4(
.13م!ص!ت،.ب4لبنانصيدا،4المخلصيةالمطبعة،اليقيننورالىالشكظلمةمن

232.اص،المقدسللكتابالتطبيقىالتفسيرينطر،)3(

ث)6(
1-2.:15لالأعماسمر

!بوكايمورس!كتابعننقلأام،679سنة!لم!5(4ح)3دراساتمجلةفينشرفقال)7(

72.ص+المقدسةالكتب!دراسة
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قراريصدرأنقبلحتىموسىشريعةتطبيقوعدم،الاختتانعدمالامميين

يخصكانللامميينأورشليممجموعةخطابانتوضحالفقراتاقحيثالمخمع،

خلالمنالموسولةالشرلعةتطبيقمنهمفآرادواأصلا،يختتوالملأنهمالختان

تدلفهيالمسألةهذءحولولنازعانيباحثانكاناويرنابابولسأنإلا،الختان

يدخلواأنلهمكيفوألاالشرلعة،تطبيقعدميعلمهمكاقالذيهوبولسانعلى

عندبديهيةمسألةكانتالشريعةتطبيقانمعمختتتينليسواوهمالمسمحيةالى

.آنذاكاليهودالمسيحيينجميعوعندالتلاميذ

الاجتماعلحضوراورشليمالىويرنابابولسذهابالأعمالسفرولروي

والنقاشالجدالوبدأا(،وأورشليغانطاكيامنالمسيحييونالايحضرهلمالذي

اللذانهماوبطرسيعقوبانعلىالسفرليخلصوختانهمالأمميينمسألةحول

ممارضةبعدالامميينختانعدمعلىيوافقونوجعلاهمالتلاميذفيخطبا

انهتعلمونأنتمالأخوةالرجال))أيها:خطبتهفيبطرسفقالالتلاميذمنشديدة

والفههـلؤمنونالإنجيلكلمةالأمميسمعبفميانهبينناالفهاختارقديمةأياممنذ

بيننايميزواولمأيضالناكماالقد!ماالروحلهممعطيالهمشهدالقلوبالعارف

عنقعلىنيربوضعاللهتجريونلماذافالآنقلولهمالإيمانطهراذبشيءويينهم

نومنالمسمحيسوعالرببنعمةولكن،نحملهأننحنولاآباؤنايستطعلمالتلاميذ

يروىكما-بطرسانكله(()2(،الجمهورفسكتأيضاأولئككمانخلصأن

)اختارالكنيسةقيادةصفةأعطاهالمسيحبانالتلاميذمذكرأكلامهبدأ-السفر

الصفة-هذهإنالملاحظمنأنالا(الإنجيلكلمةالأمميسمعبفميانهبينناالفه

كلامفيالإشارةهذهمنالاالأعمالسفرمنخلتقد-والتلاميذالكنيسةقيادة

يعقوبأ3(الىذهبتوالكنيسةالرسلقيادةأننلاحظبالمقابلبينما،نفسهبطرس

قصةالىالشكيسربالأمرفهذاالحواريينمنيكنلمالذي(المسيح)أخو

لماذاوالا.المسيح!السيدنصبهكماللتلاميذراعهوبطرسجعلفيالأناجيل

كما-المسألةهذهقبولصعوبةمعالمسيحالسيدرفعبعدالضفةهذهيعطلم

232.اص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير!ئحأ

.-31:712الرسلأعمال

)ر(

التطبيقيالتفسيرة343ص!المقدسالكتابموسوعةينطر،،للكنيسةيمقوبقيادةعن

7.اص،المقدسةالكتبجؤدراسة،بوكايمورسىت23اE,0،المقدسللكتاب
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فيذكرهاوردالتيالمعقولةغيرالقضايامنالكئيرفيهالان-الأناجيلجؤوردت

الرسل-أعمال-السفركاتبانالظنوغالب،الأطروحةهذءمنالأولالفصل

يضفيأنأرادلأنها(كرنيليوشايمانمسألة!ؤبطرساقحامسبباوضحقد

منشرعيتهاليأخذثمسلفأقبلهمقدالكنيسةرئيسلانالامميينقبولشرعية

شهدالقلوبالعارفوالفه)):بقولهوذلكايمانهمبصحةبإقرارهأورشليممجمع

بمهاجمةكلامهبطرسليكملثمأيضا((،لناكماالقدسالروحلهممعطيالهم

لمالتلاميذعنقعلىنيربوضعاللهتجريونإ)لماذاعليهمثقلأوجعلهاالشرلعة

أسلوبعلىواضحةدلالةتدلالعباراتفهذه((نحملهأننحنولااباؤنايستطع

رسائلهمنالعديدفيانهحيثبالتحديدبولس!أسلوب،الكلامجؤالأمميين

الخلاصطرلقانبل،للخلاصطرلقأيعدهاولاالموسوية،الشرلعةيهاجم

كاتبنرىلذلك،خطاياهموكفرالبشرفدىقدالمسيحبانالإيمانهوالوحيد

نخلصأننومنالمسيحيسوعالرببنعمة))لكن:قولهبطرسالىينمسبالسفر

لتحلالمسيحومعلمهسيدءافكاربطرسيبدلأنيعقلفكيفأيضا((،اولئككما

ولرفضدين،انهاعلىولقبلهاالولميينعقائدبهالعبتدخيلةأمميةأفكارمحلها

تارميذه،إلىوتعليمهابهاالالتزامعلىيؤكد!معلمهفتىءماالتيالشرلعة

تحدث(المسيح)أخويعقوبانهـلذكر4الاجتماعوقائعسردفيالسفرويستمر

بطرسقالهمماقرلباكلاصماوقالوالإشكالالنزاعهذاحلوارادبطرسبعد

ناإليهميرسلبلالأمممنالفهالىالراجعينعلىيثقللاأنأرىأنالذلك))

فيالإشكالحلو!ذا((الدممنوالمخنو!والرناالأصنامنجاساتعنيمتنعوا

الأصناميتجنبواأنعليهمانمعالاختتانعدمللأممييناباحوابأنالاجتماع

هذهارسالعلىواتفقوا،والدمالمخنوقةالحيواناتلحومتناولوعدموالزنا،

قولجؤونتائجهالاجتماعلهذاالمسيحيينفهمهـشمثل.جميعاالكنائسالىالتعاليم

فتضطراليهودتسايرأناماالكنيسةعلىجدأمعقدهالمعضلة))ان2(:جويبزآثي

الىتتعرضالحالةهذهفيوهيالموسويهبالشرلعةالالتزامالىالجددالمهتدين

عنتتفصلبذلكوهيالشرلعةعنتتخلىأناوالولمية،الجماهيرعنالانفصال

مع)الوك!يينكثرةتتركآنعلىاليهوديةعنالانفصالالكنيسةفاختارتاليهود((

القصة.هذهفيالنصارىعلماءشكسابقأاوردنا"

22.ص،الأولونالمسيحيون"
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وتلاميذهالمسيحللسيدبالنسبةكانتوأنهاالموسولة،الشرلعةبآهميةعلمها

.للخلاصطرلقأ

آنيتقولحيثالاجتماعجؤجداعميقأكانالخلافبأنالنصارىولقر

)11
الذيبطرسفؤادلهاوتمزقعميقهبغصةالمأساةهذهالرؤساء:))وعاشجولبز

التقليدبحكمالمختونينإلىاقربفكانالمتخالفينالطرفينكلامنظورأدرك

لهاتتعرضالتيالصعوباتيرىبطرسوكانأيضا..بالدعوةوريماوالطبمدة

كانتالتيوالهوةالآخرالبعضاتهاماتومنالبعضتفهمعدمفيأورشليمجماعة

منالكثيرمنطقوهذا((،الناشئةوالمسيحيةاليهوديالمجمعبينعمقاتزداد

فيوردماوفقيكتبونوهمالمجمعفيجرىماتبرلريحاولوقالذينالمسيحيين

الكثيرالسفرفييوجدانهعلىفيه،الرواياتبينالتوفيقويحاولونالأعمالسفر

ل!هالتشكيكالىالمسيحيينمنبالكثيرحدىمما،الخللومواطنالآراءمن

يهودأظلواالذينالمسيحيوناليهود))أما2(:دانيلؤالكارديناليقوللذلكالأحداث

هـلردبالعدو((مسيحيلأيهوديةوثائقوتصفهكخائنبولسيعتبرونفانهممخلصين

اليهودويينبولسبيندائمصراعيدورحيثالأعمالسقرجؤالأمرهذا

جمعسببيوضحالشيءوهذافيهاللتبشيربولسيدخلهامدينةأيفيالمسيحيين

انهايبدوالتي3(،أورشليغكنيسةإلىوارسالهاوالأموالالغذائيةللمعوناتبولس

فأراداورشليمالىعادالمجمعانتهاءمنوجيزةفترةبعدلأنهشيءفيلهتشفعلم

الموسوله"4(.للشرلمةتطبيقهعدمبسببيقتلوهأنهناكالناس

حسبعلىتسيرولافيها،مبالغالسفريسردهاالتيالأحداثمنفالكثير

هذاقانونيةاستحصالبينالمسافةبعدهووالسبب،الصحيحةالأحداثمجرى

الأمميينانتصاريوضحالعامفهمهفيفهو،الحقيقيةكتابتهولينالسفر

بقيادةالأمميينهؤلاءأعماليقصانهبل،اليهوديةالمسيحيةعلىوعقائدهم

يكونأنالسفرولكاد،أنفسهمالمسيحالسيدتلاميذأخباريقصممااكثربولس

من%08علىيحتويالسفراقحيثللأمميينبولستبشيرقصةإيرادمجملهفي

)1(
.72ن!ص.م

.72ص،المقدسةالكتبفيدراسةبوكاى،مورس!،كتابعن-)2(نملأ
ث)ر(

.11:92الأعمالسمر

)4(

.21الإصحاحم.ن
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إشاراتمنالاواعمالهم،وتبشيرهماليهودالمسيحيينقصةعنوغفل،أخباره

التبشمرريةهرحلاتهجؤومخالفيهلبولسيحصلالذيالصداممعالسفركماياداخل

همكانواوانهماليهودالمسيحيينمنهمالمؤمنينغالبيةانالنصارىعلماءولؤكد

سنةنيقيةمجمعالىووجودهمإمتدادهمبقيلذلدوالأقوىالأكثرالمجموعة

انهالراجحومنمتعمدأ،كاقالطريقةلهذهكتابتهفانلذلك،بعدهوماثم25

بطلهموتمجدالأمميينعقائداليهتذهبماتوافقأموراوقضاياإليهأضيفت

وأقوىلاحقأ،الأحداثمناليهاضيفوماأورشليماجتماعضمنهاومن،بولس

منعحيثمنه،والعشرينالحاديالإصحاحجؤوردماذلك،علىالسفرجؤدليل

يقتلهانمنعليهخوفأأورشليمالىيذهبانمنمعلمهمبولستلاميذ

يسكنونالذينلليهودتعليمهبسببعليهغاضبينكانوالانهماليهود،المسيحيون

بولسانالاالموسولة،الشرلعةيتركواوان،أطفالهميختنوالاانالأمممختلفمع

ترى))أنت:لهفقالواوالرسلبيعقوبوالتقىاورشليمالىوسافرمطلبهمرفض

وقد،للناموسغيورونجميعأوهمامنواالذيناليهودمنريوةيوجدكمالأخأيها

لاأنقائلأموسىعنالارتدادالأممبينالذيناليهودجميعتعلمانكعنكاخبروا

وجودالنصهذامنفيفهمالعوائد(()1(،حسبيسلكواولاأولادهميختتوا

أصرالسفركاتبأنإلا،لليهوديةالمخالفةتعاليمهحوللبولسمباشراستجواب

حتىلاتباعهمخدعةدبروا(والشيوخوبطرس)يعقوبالكنيسةقادهانعلى

))فإذأ:فقالواالناموسالمخالفتهينتظرهكانالذيالعقابومنمنهمبولسينقذوا

جئتقدانكيسمعونلانهمالجمهوريجتمعانحالكلعلىلابد،يكونماذا

معهموتطهرهؤلاءخذنذرعليه!(رجالأريعةعندنالكنمولالذيهذافافعل

بلعنكاخبروامماشيءليسانالجميعفيعلمرؤوسهمليحلقواعليهموانفق

اجتماعبعدجرتقدالمحاورةهذهإن(21(،للناموسحافظأأيضاأنتتسلك

أضافهمالنسفالأمورهذهالسفركاتبيدرجأنيعملفهلطويلةبفترةأورشليم

أورشليم.اجتماعفيالأحداثخارجمنوقرره

بالناموساليهوديةالمسيحيةتمسكمدىيضأ2النصهذافييلاحظومما

الذيناليهودتعليمهبولسعلىإنكارهمهوذلكمنوالأهم،تغييرهقبولهموعدم

.17-2121:لرسلالأعماسضر"

.22-21:25،ن.م)2(
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يقرهثمعليهالشيءهذاينكرونفكيف،الختانشريعةعنالابتعادالأممفي

دلالةيدلفهذا)العقابمنلإنقاذهوسيلةبتدبيرهموذلك،والرسل،الشيوخ

امرين:أحدعلىكيدة

الأمممعيعيشونالذينلليهودبولسلتعليمموافقينالرسليكوقانإما

وهم،اليهوديةللشريعةتطبيقهمعدمفيهذاعملهعلىلهواقرارهم،المختلفة

لهذهيتمسكونالذينلأتباعهمومخادعوق!معلمهملوصايامخالفونل!ا

الحق-حسابعلىلبولسومداهنون،التعاليم

قدالسفرهذاوانوزورأ،لهتاناإليهمونسبصحيحغيرالأمرهذاانأو

وموافقة4قبلمناورشليممجمعنصوصأضيفتكماالنصوصهذهاليهاضيفت

أصلالهارافضونهمواقعةلتقريرعليهمدسالأمميينختانعدمعلىالرسل

فهمهاوليكملاحضانهافيوترعرعوانشأواالتييهوديتهمالرسلينسىفكيف

عليهايواظبونكانواانهمبل،الأحيانمنكثيرفيومجدهاذكرهاالذيمعلمهملهم

بهايزخروالإشاراتالمعطياتهذهفكل!2(،رفعهبعدوحتىزمانه)1(،جؤ

تعدكانتوأنهاالموسولة،الشرلعةأهميةعلىاكيدةدلالةتدلوهيالجديدالعهد

ماعلىوطبقهابهاالإنسانتمسكمااذا،للخلاصسبباالأوائلالمسيحيينعند

إذاحتىالاولالأمرالمسيحيونيختارانذلكبعدالطبيعيفمنمنه،الفهيرلد

اليهوديةعنالانفصاليستطيعونولذلكالتلاميذ،حسابعلىالأمرهذاكان

هذايسندونثمومن،الجديدةالعقائدمنالكثيرتمرلرثغومنبالدينوتزمتها

السفريصفهالذي،الحواريينرئيسبطرسإلىويالتحديدالرسلالىالانفصال

غلاطية:أهلالىرسالتهجؤبولسيقولمرائيا،كانبأنهبولسلسانوعلى

أتىقبلمالانهملوماكانلانهمواجهةقاومتهانطاكياالىبطرسأتىلما))ولكن

خائفأنفسهولفرزيؤخركانأتوالماولكنالأمممعيأكلكانيعقوبعندمنقوم

انقادأيضأبرناباانحتىأيضأاليهودباقيمعهوراءى،الختانمنهمالذينمن

مرائياكان-الكنيسةرئيس-بطرسأنيوضحبولسفنصريائهم(()3(،الى

بعضفيانهبلالتلاميذعلموبدونللشرلعةمخالفأولجالسهمالأمميينمعياكل

)11.
)-023:لوقا،12-21:17متى:

ا14.3::1الرسلأعمال)ط

11-2.14:غلاطية)و(
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،يعقوبرأسهموعلىالختاناهلمنخوفامعهميأكلولانفسهيؤخرالأحيان

الا،المسيحيينوقائدالكنيسةرئيسوهوذلباالحواريبطرسيفعلانيعقلفهل

فيالأمميينختانعدمعلىموافقتهمنبطرسبراعةتوضحالرسالةهذهأن

لاانهمرأيتالما)ألكن:السابقلكلامهتكملةبولسيقولحيث،أورشليماجتماع

وأنتكنتانالجميعقداملبطرسقلتالإنجيلحقحسبباستقامةيسلكون

انهلبطرسبولسفيعترفيتهودوا(()1(انالأممتلزمفلماذاأممياتعيشليودي

أورشليم.اجتماعفيفيهقيلماعكسوهذايتهودوا،انالأمميلزموانهيهودي

مناليهوديةالمسيحيةأخذتالطرفينبينوردجذبولينفشيئاشيئاوهكذا

اليونانيةللعقليةالفكرهذاوتتردقوتها،وتضعفاتباعها،عدديقلالوقتذلك

كلالمسيحفيهاقضىالتي-الجليلمدينةأذنوأصفتبصبغتها،وتصبغهتشكله

المسيحبأنللاعتقادأهلهايدعونجاءوهاالذينالوعاف!سماععن-تقرلبأحياته

لمواحد()الفهانصلوالقمفييومكليذكرونالذيناليهودانذلك-الفهابن-

ناورأواالاستقلالسبيلفيبكفاحهميأبهلاالذيالمنتظرالمسيحفكرةيستسيغوا

وظلت،قراهماحدىفياصطبلاوكهففيولدقدالهاانيقالانالعارمن

المسيحيينمنقليلةطائفةبينقرونخمسةمدىعلىقائمةاليهوديةالمسيحية

المسيحي،التقشفبينيجععونكانواالذين)الفقراء(بالأبيونيمالمسمينالسرلان

عليه!(حكمتالميلاديالئانيالقرنآخركانفلماالكاملاليهوديوالناموس

حظيرتها)2(.منوأخرجتهمبالكفرالمسيحيةالكنيسة

2:3.1)؟م.ن

(.)بتصرف245.ص(،اا)ج،الحضارةقصة،ديورانتثلينطر،
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إلهبطث!الثلفير

التلاميذعهدجؤاللاهوتىالفكرمصادر

جمياليهودالفكر4أولأ

اسرانملبنعالهيهوهأ-

الذي،اليهوديوالتراثبالفكرالمسيحالسيدتلاميذيتأثرأنالطبيعيمنكان

كانالطثيرهذاأنإلا،السنينمئاتعبرإليهمانتقلوالذيبهمامتمسكينكانوا

عندالناموسوبحرفية،بالدينوالتمسك،التديناتجاه:اتجاهينالغالبفييأخذ

مناليهوديالتفكيرمناهجبتعددالمتمثلالآخروالاتجاه،المسيحالسيدتلاميذ

تغلعلالىأدىمما،أخرىجهةمنالمهجريهودعلىالهيلينيةالروحوتأثيرجهة،

مدارعلىاليهودقبولفيبوضوحيظهروهذافيهمالطارئةالعقائدمنالكئير

منفكانومعبودهم،الههمعلىالبشرلةالصفاتواضفاءالأصنامعبادةالتأرلخ

الهيلينةبالروحمتأثرلن!المسيحالسيدمجدوااقالمهجريهودعندهذانتاثج

ألوهيةأفكاراليهاليضيفوابولسوالرسولالأمميينامامواسعاالبابليفتحوا

اليهوديالخلاصفكرةحسابعلى،الإلهيوالفداء،والخلاص،المسيحالسيد

فييالمسيحالسيدعليهكدماوهووطبيقها،بالشريعةبالتمسكالمتمثلة

بعدء.منالحوارلوقتلاميذهعليهساروماوأقوالهتماليمه

اليهودية،الديانةالىالمنحرفةوالعقائدالأفكارتغلغلأسبابمن)ن

مداروعلىمتعددةبمراحلمرانهحيثالألوهيةمفهومحولالفكرياضطرالهم

العال)1(:عبدجابرمحمدالدكتوريقول،الحاليةمرحلتهالىوصلانالىالتأريخ

منهـلظهرواحدا((الهاضلانهرغمحياتهمتطورمعتطورالإلهتطور))ان

نأيظهروالخروجالتكولنسقراوهما،التوراةاسفارمنسفرلناقدمفيملالظ

تدوشهمافيهاتمالتيالمرحلةنهايةالىعقولهمفيمضطرلةظلتالألوهيةفكرة

بالندميشعرانهعلىالفهفصوروا)2(.قرونبأريعةيموسىبعدماالىأي

7191.والنشر،للتأليفالعامةالمصرللأالهيئة،والأديانالعقائدجؤإسلاميةدراسات)1(

.602ص

دارمديرلة،واليهوديةالمسيحيةالديانتينتارلخ،عليانورشدي،الساموكسعدون.دينظر،)2(

33.صت!.ب/الموصلجامعةوالنشر،للطباعةالكتب
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منيطلبفهولذاشيء،بكلعالماليسوهو2(،هـشذكزوينسىا(،الضميزووخز

معيهلكهملاحتىبالدمبيوتهمأبوابيصبغوابآنيرشدوهاناسرائملبني

نفسهالوقتجؤولكنهمتجردالهوهوالخطأ)3(6طرلقعنالمصريينمناعدائهم

فيليسكنمقدسامكانألهيضعواانيطلبفهو،محددةحسيةأشكالأيأخذ

الذكوربقتلاليهوديأمرالقتال)6(،داوديدييعلمالحروب)3"،إلهوهو4(،وسطهغ

أحد،يرحمبألاشعبهيأمرالذراعقويإلهوهووالنساء)7(.الأطفالبل

ماذلكمن،والجهل،والغفلة،والكذب،والضعف،بالنقصووصفوهوبالسركه"8(.

ارادالمعرفةشجرةمنالأكلعنوحواءآدمنهىحينالفهبانالتكوينسفريروله

جاهلين،وابقاءهماالمعرفةوهيصفاتهمنصفةاهممشاركتهمنيمنعفماأن

ماأدركازوجهامعهاوانساقالشجرةهذهمنبالأكلحواءالشيطاناغرىفلما

ريهمايقابلاانيليقلاوانهالسوءتينمكشوفاانهمافعرفاقبلمنيجهلانهكانا

صوتهوسمعاالجثلأطريقمخترقانحوهماالإلهقدمولما،الصورةهذهعلى

عورتيهماعلىيخصفانوأخذاعرلانين،يراهمالاحتىااختبأسيرهأثماءوحركته

لابدانهاستجوالهمامنواستنتجيستجولهما،واخذريهمافناداهماالجنةورقمن

أمرهماحقيقةيعرفانجعلهماقدذلكوان،المعرفةشجرةمنكلاقديكوناان

قدوانه،والقبحالحسنبينلتمييزء(الآلهة)أحدبذلكأصبحقدالإنسانوان

أخرىشجرةالىيدهتمتدلاحتىالجنةمنالإنسانيطرداناللازممناصبح

سفرولذكرالموت)9(.وعدمالبقاءصفةبذلكلهفتكونالخلد()شجرةهي

جمالفنتهمقدالذكورهؤلاءواقالذكور،منأولادأتعالىلفهأقايضأالتكوين

وولد،خليلاتفاتخذوهنالأرضفيكثرقدعددهنكاقاللائيالآدميينبنات

(.32:01-14)الخروجسفر

.23-24()2:ن!.م

(.12-14)الخروجسفر

.21-22(:)13ن،.م

3-4(.:)15ن،م.

(.3-535)22:الئانيصموئيل

.-12():)31عدد

.16-18(:7)تشية

التكولن.سفرمنالثالثالإصحاحينظر
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الأرضسكنواالذينالجبابرةوهمالجسمجؤكبيرةببسطةامتازنسلمنهنلهم

يومأالفهصادفانهوكيف!يعقوبقصةيضأ2السفرولوردالطوفان)1(،قبل

باركهالثهعلى!يعقوبانتصارويعدالفجربزوغحتىالليلطوالمعهفتصارع

يدعلىالإلهصفاتتطورتئمالفه)2(،علىقويأكانلانه)إسرائيل(وسماهالله

اشعياء)3(أسفارقيالواردةالنصوصخلالمنيلاحظوهذاالمتداقبينالأنبياء

مفكريهميدعلىذلكبعدالفكرةهذهتطورتثموأيوب)5(وارميا)4(

وفاوسفتهم)6(.

الأستاذيقولوالآراء،الجدالمنالكثيرسببتهذهالثهتجسيممسألةان

قصة-هذهقصتتاحدودعندتقفلاصعبةقضيةأمامخليفه"7(:))اننالوس!

الدهدانكله،(المقدس)الكتابالبيبليتشملبل-الشجرةمنوحواءآدمكل

يصفهوظهورهالفهحضورعنيتحدثعندمامراحلهاقدمفيخاصةالقديم

لفه((.مصارعأيعقوبأسطورةفيواضحالموضوعوهذاتجسيميةبطرلقة

الدهدكتابفيالحسيةبالصفاتتعالىالفهتصفالتيالتجسيموفقرات

أنفسهمالإسرائيليينآراء))اختلفتلذلك8(كثيطه-التوراةوخصوصأ-القديم

اخرونواعتقدمصري)9(،انهكائلفمن،الأصليووطنهالمعبودهذاحقيقةحول

:ا-6.3تكولن

.22-32:31تكولن

24.:,42544:اشعيا

23.24:ارميا

والمسيحية،اليهوديةالديانتينتاريخ،عليانورشديالساموكسعدونينظر،و12:01أيوب

2.024(،)ج،الحضارةقصة،ديورانتولت.,,53-54

دلالةكتابهفيوخصوصأام(ا-502)135ميمونبنموسىالفيلسوف،الفلاسفةهؤلاءمن

ومصنفاته.حياتهميمونبنموسىكتابهفيولفنسوناسرائيلد.يقوللذلكالحائرلن

الدراسةمصدرالحائريندلالةاصبح)وقد،3691ا(.)طوالنشر،التأليفلجنةمطبعة

6.صه(الإسرائيليللتوحيدالمنطقية

م،6991لبناق،،عمشيتمطبعة،الرعائيالبيبليالمركز،الحديثالبيبليوالتفسيراللاهوت

.22ص

صموئيل!3214:،ا-ا2:249،ا02-:13سفرالخروجالحصرلاالمثالسبيلعلىينظر

.15:15الأول

4.:313،-12:1هوشيع
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فيماالفكرةهذهاختفتثمالجنوبيه13(،الصحراءفيكانالأصلييهوهوطنان

يستطيعوا))لماسرائيلبنيفانلذلكالشعراء(()2(،عندحيلأظلتولكنهابعد،

لهدعاالذيالواحدالفهعبادةعلىيستقرواانتارلخهمفتراتمنفترةأيجؤ

مراحلجميعفيواضحأوالنفعيةوالتعددالتجسيمإلىاتجاههموكانالأنبياء،

نفهمولكييابراهم!(()3(،وجودهمريطمحاولةمنالرغموعلىتأرلخهم

مدىلنعرفالقديماسرائيلبنيتاريخالىنعودانعلينايجبالمعبودهذاطبيعة

)يهوه(عناصرمنكثيرعلىتقومقوميةديانةالإسرائيليلأفالديانةبه،علاقتهم

بينهمقائمفالعهدلهاخلصوااذاهـشصرهمأغضبوه،ماإذابهمينكلالذيفهو

يقاتلهم،أعدائهوعدوليوهاصدقاءصديقفالإسرائيلي،موسىعهـدمنذوبينه

التيالصفةهذهوساعدت،الفرصةلهسنحتومتىوجدواأنىيبيدهمحتى

قوميهإسرائيلدولةخلقعلى(التبعية)علاقةاليهودبهاهـلؤمن)يهوه(لهايتصف

اعتقد،القضاةعصرففيالقوميالدينهذاخدمةهمهاكلالعقيدة

الشعببيدوأخذوامختلفةفتراتفيظهرواالذينالأبطالأولئكأنالإسرائيليون

الرسالة،هذهلتحقيق)يهوه(أرسلهمقد)يهوه(لنصرةالأجانبضدالإسرائيلي

أصبححتىتتطور)يهوه(لمعبودهالإسرائيليتبعيةفكرةنجدالزمنمرورومع

ابلاغ)يهوه(اليهأوصىالذي)المسيح(انهعلىيحكمهالذيالملكالىينظر

(()4(.لثهابناالمرشدهذااعتبرحتىالعقيدةهذهفيالإسرائيليوتمادىرسالته

أوصافهوذكرالفهتجسيمعلىتدلالتيالفقراتفيهاتكثرالتيالتوراةان

تأرلخحسبسنهألفمنبأكثرموسى!!سيدنابعدوجمعتكتبتقد،الحسية

عشر)الثالثالقرنيحواليموسىسيدناعصريقع))حيثالقديمالعهد

يأقحم()التاسعالقرنحواليألفقدوالخروجالتكولنسفريمعظموانق!م(

فيألفقدالتثنيةوسفر،القرنونصفقرونأريعةبنحوا!موسىسيدنابعد

)الخامسالقرنينفيألفاقدواللاولينالعددوشفراحم(ق)السابعالقرنأواخر

ر:3.)1(حبقوق

العريية،والدراساتالبحوثمعهد،المسيحيةواليهوديةاليهوديةعلي،حسنينفؤادد.)2(

.13صام،689مصر.،الجديدةالن!مةمطبعة

18،صه7891..5()طالمصرلة،النهضهمكتبة،اليهودية-الأديانمقارنة،شلبياحمد.د)"(

(.إبتصرف

13.ص،المسيحيةواليهوديةاليهوديةعلي،حسنينفؤاد.)4(د
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بأقلاممكتوبةوجميعهاكق.م(،سن!)87البابليالترحيلبمداي3(قوالرابع

التيالمتعددةوالنظمالأفكارتعكسمختلفةوشرائععقائدفيهاوتتمثلاليهود

شتيوي)2(:شلبيمحمدالدكتوريقول)1(الأدوار((مختلفجؤلديهمسائدةكانت

وآدابهم،،الشعبيةوأساطيرهم،اسرائيلبنيتاهـلخضمكتابالاهيما))والتوراة

جادةعنلهافانحرفواوأهواؤهاأغراضهالهابشريةيدسطرتهوملاحمهم

((.المستقيموالصرام!الصواب

إليهايضافانالمؤكدفمنالطويلةالمدةتلككلالتوراةكتابةخرلطونتيجة

الأمموأفكارعقائدخصوصأاصل،منفيهاعماتختلفجديدةوأفكارعقائد

ثبتتاليهوديةالديانة))وكونديب)3(:سهيليقوللذلكاليهودمعهااختلطالتي

كانتالتيوالمعتقداتبالدياناتتتأثرانالبديهيمنجعلبابلجؤالنهاثيبشكلها

4"تالحمينيالعالعبدجابرمحمد.دويقول((،الزمانذلكفيهناكمسيطرة

بمنلتأثرهمالتمددباطنهاعقائدالتوحيدجانبالىاعتنقوااسرائيلبني))ان

بأنهيهوهنعتفيالتوراةفيواضحأنلمسهالتأثروهذاالوثمية((،الأمممنحولهم

ينتميأجنبيمعبودعنمأخوذةالمتأخرةالصفةهذهانفي))ولاشكالخصوبةاله

شكوبدونالأجنبيالإلهوهذاالمخربالصحراوي)يهوه(بخلافخصببلدالى

منانتقلواعندماالصفاتهذهمنهالإسرائيليوناقتبسوقد)بعل(الكنعانيالإله

الحفرلاتهناكانثمبمياهها(()3(،الغنيةالخصبةكنعانأرضالىالصحراء

في)بعل(أصناممنالكثيرالآثارعلماءاكتشفحيثالعبادةهذهتؤكدالتيوالآثار

فلسطينلأ(.

الخالص،التوحيدعلىتدلالتيالفقراتمنالكثيرالتوراةترويبالمقابل

يعلموانهزماق،ولا.مكانيحدءلاتعالىوانهالبشر،صفاتعنتعالىالفهوتتزله

صفاتعنومنزء،الكمالصفاتبكلمتصفوانه،والأرضالسماواتفيما

.93-04ص.الديانتينتارلخ،عليانرشدي.ودالساموكسعدون.د)1(

117.صم!8491هـ-4014ا(،)طالكولتا،الفلاحمكتبة،وتحليلدراسةالتوراة)2(

28.ص68691(،)ط،بيروت،دارالنفائس،وغايتهاتأرلخهاالتوراة)3(

602.ص.والأديانالعقائدفياسلاميةدراسات)4(

.15ص،المسيحيةواليهوديةاليهوديةعلي،حسنينفؤاد.د)3(

486.ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرينظر،)6(
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ماحسببالتوحيداليهودوالمسيحيوقالحوارلونتمسكذلكفعلىالنقصماا(.

للانفتاحتوراتهمفيرحبأمجالأالهيلينيوناليهودوجدبينماالأنبياءبهجاء

وامنوافطوروها،الأمممنحولهمبمنمتأثرينوصفاتهالإلهطبيعةحولالفكري

بها.

تيياءفىا-2

الكلمةهذهينقلفهوالفهكلمه))رجلهو:المسيحيونيعزفهكماالنبي

يتر&الذيوهوميته،حروفألاحيةرسالةالشعبالىهـلقدمهامباشرةبطريقة

واقتصاريشاء(()2(وساعةيشاءكمايوجههالربيدجؤأداةإنهبفمهيتكلمالفه

والمسيحي،اليهودىالمنظورفيغلطهوفقطالرجالعلىهنابالنبوةالتعرلف

ولرىالقديم)3(.العهديرويكماالنبوةصفةحملتمنالنساءمنبعثاللهلأن

)منالعبريةاللغةفيتعني)نافىء(كلمة))انالمسيري)4(:عبدالوهابالدكتور

بهيوحيبمايتكلم)منأو(خلالهمنالإلهيتحدث)منأو(الإلهباسميتحدث

يختاروالإله)نفيئيم(هي)نا!ء(للكلمةالجمعوصيغة(الإلهيدعوء)منأو(الإله

((.الناسالىرسالتهبحملاليهولوحيالنبي

شمالفيالعربمناستعاروهاقدالعيراتيين))فانالنبيمصطلحأما

بالآباءالأقدمينالأنبياءيسمونكانوالانهملهم،اتصالهمبعدالعرييةالجزلرة

ولمالناظر،أوالرائيباسمذلكبعدالفيبيةبالأمورالمتحدثيسمونوكانوا

كماالنبيمهمةاماالإنذار(()؟(،معنىالاالأمربادئفيالنبوةكلمةمنيفهموا

النبوةأوفالوحيوالتعبير.التبليغ))هيسبينوزا)6(اليهوديالفيلسوفيراها

عنه،هـلعبرللبشريبلغهالذيالنبيطرلقعنللإنسانالفهيوحيهايقينيةمعوفة

.12-415:هـ9،:6تممية8-02!33:الخروجالحصر،لاالمثالسبيلعلىينطر،"

)ط!1(البولسية.المكتبةمنشوراتعشر،الائئاالأنبياءأوشعبهفياللهأقوالالفغالي،بولس2(

.اصا،ام399

.2)صحاحالأولصموئيل5،إصحاحالقضاةسفرينظر،(

.3اص2(.)ج(،ا)م،الصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة4(

ام،989ا()طالكولت،،السلاسلذاتمنشورات،لليهوديةالعرييةالرفلةحداد،يوسفمهنا3(

صر،146.

زكرلا،فؤادالدكتورمراجمة،حنفيحسن.دوتقديمترجمة،والسياسةاللاهوتفيرسالةه(

47.صام،719والنشر،للتأليفالمصردةالعامةالهيئة
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ولطرلقتهبأسلوبهالصرفةالمعانيايالوحيصياغةهيالنبيفمهمة

كانوقد،العامةفهممستوىحسبالمكتسبةالبيئيةأوالفطرلةوباستدلالاته

فيمهمتهالىبالإضافةخطيبأو(Interpreter))رسفممجرداليهودعندالنبي

القديمالعهديرويحيثأنبيائهمبكثرةاليهوديةالديانةوتمتاز((،بالمستقبلالتنبؤ

انهالثانيالملوكسفرفيروي،كثيرةجماعاتيكونونكانواإسرائيلبنيأنبياءأن

فينبياريعمائةالأولالملوكشفروفيواحد)1(مكانجؤنبيأخمسونيوجدكان

هاجرمامكانجؤالأنبياءعددكئراناليهودعندالعادةوجرت2(،آخزمكان

العمرمنيبلغأنالنبيمنتتطلبلمالنبوةانكماأخرى)3(،جهاتالىمنهمفريق

أيضا)4(.الشبابنالهابلالرجالحد

الدكتورولرى(5والشعبيه}الاجتماعيةالطبقاتمختلففيالأنبياءظهروقد

ويالتاليفيهمالشركتجددعلىدليلهوالتعددهذاسبب))إن6(:شلبيئأحمد

بالضبطحصلماوهذاالتوحيد((،الىالدعوةيجددونأنبياءالىالحاجةتجدد

تحديدااسرائيلبنيفيالمهمةلهذهتعالىالفهأرسلهحيثا!المسيحالسيدمع

حسابعلىالماديةبالأمورواهتمامهم،القويمالتوحيدمنهجعبنحيادهمبعد

ولادتهمن%بد،روحيبعدعلىتحتويدعوته!فكانت،الروحيةالأمور

وقته،فيالمتقدمالطبعنهيعجزكانمايديه)تعالى(علىالفه!اظهار،المعجزة

هذهالحوارلونففهم.الإلهيالتأييدهذاعمليعملان،بكثرةالمنتشروالسحر

دعوته!رأواالذينوالكهنةاليهودقادةلفهمهاهـولمالخالصةالتوحيديةالدعوة

يفعلكانكماعليهفتآمرواعجبولادعوته!فحاريوالهمشديدأضررا

منواتباعهبولسأيضادعوتهيفهمولم،ومصلحنبيكلمعقبلمناباؤهم

فلسفية،متاهاتفيوأدخلوهاالدعوةهذهحرفواالذينوالوئثيين،الهيلينين

لاهوتفيالنهائيةصورلقالطخذبالمسيحيةمزجوهاالتيالوكميةبالروحمتأثرين

المسيح.

7(.2:الثانيالملود)سفرا(

.6(:22الأولالملوك)سفر2(

8(.6:الثاني)الملوكينظر(

(.522:الثاني)الملوكالمثالسبيلعلىينظر4(

.92441ص،المسيحيةواليهوديةاليهوديةعلي،حسنينفؤادينطر،(

.188صاليهودية(
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نبوالقمفيبينهمفيمايختلفونالأنبياءهؤلاءفانالنبوةلانتشارونتيجة

الشعبوحدةالىالدعوةفيتتركزبسيطةبدائيةمثلا)دبورة())فنبوة،وأعمالهم

الإلهيالحبولمثلنبيفهوالنواحيمتعددةفهيشموئيلنبوةبخلافعقائديا

و)ناثان(أمثالالأنبياءمنهادئنوعظهرداود!عصروجؤصادكأتمثيلا

إليهاالدخيلمناليهوديةالعقيدةتطهيردعاةمنكانوالأخيرالياهو(أو)افيا(

شعارهفكان)اليشع(النبيبعدهجاءثمالملكيللنظامالقولةبمعارضتهاشتهركما

(()1(.الملكيةعمريأسرةعلىالقضاء

للفكروالاهمالأولالمصدراليهود،لدى(المقدس)الكتابالقديمالعهدهـلعد

2(الناشأيديبهوتلاعبتمنهوحذففيهزيدقدالكتابهذاأنالا،اليهودي

الإلهعنتتحدثلماياء،داخلعديدةفقراتمنيحتولهماذلكعلىشيءوادل

الأنبياء،عنالحديثعندنفسهالشيءهـلررالبشر،صفاتمنبالكثيروتصفه

وشرببالمحارم)4(،والزنابالكذب)3(،الأنبياءتصفالتيالكثيرةالمطاعنتردحيث

ظاهرةتفسيرفيعلمائهممحاولةتعدلذلك،وغيرها.الأصنام)6(وعبادة5(،الخمز

حيث،الحقيقةومجاوزةبالتخبطتتسمالقديمالعهدخلالمنوالوحيالنبوة

خيالحسبالوحي))ولتكيفالأنبياء:عندالوحيظاهرةمفسراسبينوزا)7(يقول

والدعاةالحواريينمعتقداتحسبذلكبعدتكيفكماوقدراتهمالأنبياء

معيتكيفأنالوحيعلىأنهوالمسألةلهذهففهمه((،الدعوةنشرفيوأساليبهم

تعالىالفهمناصطفاءليستلديهالنبوةوكاق،العكسوليسوخيالهمالأنبياء

حسببينهمفيماالأنبياء))يختلففيقولإليهذهبماولشرح،عندهمنوتثبيتأ

،سعيدةبحوادثالحقائقاليهتوحىالفرحفالنبي،وآرائهمومعتقدالقمخيالهم

الأشياءالمهتوحىالمرهفالخيالذووالنبي،حزينةآياتتؤيدهالحزينوالنبي

يوحىالجنديوالنبيرلفية،بصورةاليهيوحىالرلفيوالنبي،رقيقةناعمةبصورة

.اصو،المسيحيةواليهوديةاليهودعلي،حسنينفوادا(

93-42.ص،والمسيحيةاليهوديةالديانتينتارلخاعليانرشديوالساموكسعدونينظر،2(

.27-226-5،تكولن3:602(

9272.24.نم4(

26.:13نحميا(6

48.ص،والسياسةاللاهوتفيرسالة7(
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ويختلف،ملكيةبصورةاليهيوحىالبلاطرجلوالنبيعسكرلة،بصورةاليه

اليهمفتوحىوالتتجيمالسحرفيمعتقداتهمحسببينهمفيماالأنبياء

بالكهانةيؤمنوقومن،المسيحولادةللمجوسأوحيتكماالسحريةالموضوعات

يوحىالاختياربحرلةيؤمنونومنالضحايا،إحصاءفيإليهميوحىوالعرافة

مستوىجؤعندهالأمريقتصرولا،'<البشر(((أفعالجؤيتدخللاالفهباناليهم

:يقولحيثالجمهور،خيالمعبالتكيفأيضاملزمالوحيانبلالأنبياءخيال

ومخيلتهمالعقليةوقدراتهمومزاجهمالأنبياءعقليةحمسبالوحييتكيف))كما

يقلفلمللعصر،الثقافيللمستوىوطبقأالجمهور،عقليةحسبايضايتكيففانه

ومعللجمهور،الشائعةالمعتقداتمعاتفقماالاالفهصفاتعنشيئاالأنبياء

علمأوعالم،مطلقةقدرةقادرالفهأنآدميعرففلمللعصر،الثقافيةالبيئة

مثله،لبشريمتذروكأنهخطيئتهعنواعتذرالفه،مناختبأقدلانهذلكمطلقأ

ولقدوسامره،وحادثهالجنةفييسيروهوالفهأقدامصوتأيضاآدمسمعوقد

شيء(92(.كلخالقانهوهوواحدةصفةإلاكلهاالفهصفاتآدمجهل

لسببين:يعودالنصوصوفهمالتفسيرفيالتخبطهذاان

الصفاتواضافةاليهود،علماءعنهايرويالتيالمقدسةالكتبتحرلف:الأول

شيءوهذا،وأقوالهمالأنبياءلحياةمتعمدتحرلفمحتعالىلفهوالبشرلةالحية

وتمسكهاحياتها،أطوارجميعفيالتوحيدعنلانحرافهاالأمةهذهفيطبيعي

وأنبيائه.الفهتعاليمحسابعلىالماديةبالأمور

الاعليهوما،نبيأيكونلأنشخصلكلاليهوديةفيواسعأالبابفتح:والثاني

،المجوسللسحرةمثلاسبينوزاوضرب،الزمرةهذهفيفيدخلبالمستقبليئتبأان

،للنبوةالعقيمالفهمهذانتائجومن؟،والعرافةبالكهانةيؤمنونالذينوللأنبياء

هـومنهمالمفهومهذاتحتالناسمنالكثيرأدخلأنمعينهبضوابطتقييدهاوعدم

،تلاميذهمنيكنولمالمسي!يرلمالذيبولسوحتىوالتلاميذ،الحوارلون،

علىفيهاالجديدةالتعاليموادخالهالشريعةأمورمنالكثيرتغييرالىبهأدىمما

الرسالهصفةلهلانالتغيير،هذامنهوقبلموسى!،سيدناتعاليمحساب

الإلص.والإلهام

.48ص،والسياسةاللاهوت!رساللأسبينوزا،)1(

)2(.
48.صر،،b.م

113
http://kotob.has.it



المنتطرالمسيح3-

)المسيحتعفيعبرلةكلمةوهي)ماشيح(كلمةمنجاءتالمسيحكلمةان

والكلمةالماشيحبمجيءالاعققادوهيالمشيحانية،اي)مشيحوت(ومنها(،المخلص

علىاليهودوكان،المقدسبالزيت)مسح(أي)مشح(العبرلةالكلمةمنمشتقة

علامةتتصيبهماقبلبالزلتوالكاهنالملكرأسيمسحونالقديمةالشدوبعادة

فلرويالقديمالعهد!منثوراالمعنىهذاونجدا(.الجديدجالخاصنةالمكانةعلى

))هذهإسرائيلبنيعلىكاهنأهارونأخاهمسح!موسىانالخروجسفر

الأولالملوكسفروفيوضيفتهم(()2(وتقلدهموتمسحهممعهوبنوههارونيلبسها

حزائيلوامسحوادخلدمشقبرلة(لىطريقكفيراجعاأذهبالربله))فقال

شافاطبناليشعوامسحاسرائيلعلىملكأنمشيبنياهووامسحآرامعلىملكأ

نسلمنسيأتيالمسيحاقاليهودولعتقدعنلثإ()ر(عوضانبيامحولهايلمن

يوسفنسلمنسيكونالمنتظرالمسيحانإلىالسامرلون4())ويذهبداود!بما

لأنهالإنسان))ابنمنها:عديدة!أسماءالقابأعليهولطلقون(()3(.يعقوببن

تجسدفهووالإنسانالإلهبينتجمعطبيعتهكانتواقالإنسانصورةفيسيظهر

فرد(()6(،انسانجؤالكاملالمكثفالإلهيالحلولنقطةوهو،التأريخجؤالإله

جنسهممنملكأو،عالمأونبي،أيعلىاسرائيلبنويطلقهلقب))وهووالمسيا

)2(

3()

)4(

)5(

)6(

2()م،الصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة،المسيريالوهابعبدينظر،،المسيحكلمةعن

المنشاوياالفهوعبدالسقاحجازيأحمد؟214ص،اليهودية،شلبياحمدةصك!اا()ج

عصامة4صا200!م،.القاهرةا(،)طالورد،جزلرةمكتبة،خيالامحقيقةهرمجدون

22.صمعاصر،مفهومفيالمسيح،حنفيالدين

28.41:الخروجسقر

.ا-91:617الأولالملوك

57.ص.الديانتينتارلخ،عليانرشديوالمسامولدسمدونينظر

أبناءمنأنفسهميعدونكانوا،السامرةمدينةالىنسبةاليهودفرق)حدىالسامرلون:

المشاحناتمنالكئيرلدليمالشرلعة،حفظةأي)شومرلم(أنفسهمعلىولطلقون!يوسف

نون،بنيوشعسفرمعالخمسةموسىبأسفارالايعترفونلاوهم،الأخرىاليهودفرقمع

،المقدسالكلتابموسوعةينظر،ولافا،نابلسفيتعيشمنهمصغيرهجماعةبقاياومازالت

172.ص

ص24.معاصر،مفهومفيالمسيح،حنفيالدينعصام

.401صا(،)ج2(،)مواليهوديلأ،اليهودموسوعة،المسيريالوهابعبد
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(()1(للملكأو،للعلمأو،للنبوةالفهمنمصطفىانهعلىدلالة،جنسهمغيرمنأو

بأنهولصفونهداود()ابنو)المخلص(و)المختار(أسماءأيضأعليههـلطلقون

قبلمخلوقوانه،ارسالهساعةتحينحتىالسماءجؤيبقىوانهالسماء،رسول

ئم!والإنسان)2(.الفهبينتجمعطبيعتهانالا)نسانبصورةظهروانوانهالدهور،

هجرةمنها،ظهورهوقتعلىالدالةوالعلاماتالإماراتمنالعديدوضعواانهم

علىاليهوديةالعقيدةوسيادةلفه)3(!فيهاليصلواأورشليمالىالشعوبسائر

عندالحياةطبيعةوصففيويالغواوغيرها)6(،5(،اسرائيلأدولةوقيام4(1العالغ

فيموتونالناسبقيةأماعديدةقرونأستطولحياتهمانفذكروامخلصهمظهور

أنواعأجودمنالأقمشةوتصنعالقمحنتبتإسرائيلارضوان،المائةسنفي

الفهبمشيئةهواءهـلهب،النخيلاشجارمثلعاليألبنانفيالقمحهـشبتالصوف

الضخمهء7(،الئيرانكلىامثالستكونالقمحوحبوبفاخرأدقيقأالقمحفيجعل

العالمفيوحدهميعيشوالنظلهفيالناسوان،العالميعموالمدلالسلامواق

الحمليسالمفالذئبالحيواناتأنواعكلذلكجؤيشاركهمبلوسعادةبسلام

سيكونوابأنهممخلصهمظهورعندالناسحالوصورواالأسد)8("يداعبوالعجل

سوفالناسوان،يخدمونهعبدوثمانمائةألفانيهوديلكلفيكونلهم،عبيدأ

هداياولرفضلهمولغفرفيقبلهاالهدايالهويقدموناليهودمسيحيستقبلون

الشيطان)9(.نسلمنلأنهمدينهفييقبلهمولاالمسيحيين

4.اصخيالاامحقيقةهرمجدون،المنشاويالفهوعبدالسقاحجازيأحمد)1(

28.ص،المعاصرةالأديان،الفرحانالفهعبدراشد؟214ص،اليهودية،شلبياحمدينطر!)2"

.8الإصحاحزكرلاسفر)3(

45.:اشعيا)4(

.7:دانيال06،،94:اشعيا124:سقرالعدد)3(

واليهوديةالي!وديةعلي،حسنينفؤادينظر!اليهوديةالديانةفيالمسيحظهورعلاماتعن)6"

.ظهورهعلىعلامةعشرلنفيهاوعد115l-16ص/المسيحية

0891بلرروت،،النفائسدار،وتعاليمهتاريخهالتلمودخان،الإسلامظفرينظر،)7( - 0014X،م

صر،06

217.ص،اليهودية،شلبيأحمد)8(

الفه،نصريوسفالدكقورترجمةالتلمود.قواعدجؤالمرصودالكنزروهلنج،اوغستد.)،(

2.صهام،689-اهـ388)طم!(.،بيروت
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فياليهوديالفكر!برزتالمسيحفكرة))أنا(:شلبيئأحمدالدكتورولرى

الاتظهرلمالفكرةهذهانلنايتضحالمقدسالكتابمراجعةوعندمتأخر،وقت

جؤواضحالأمروهذا،للفرسخضوعهمث!(بابلجؤوأسرهمدولتهمسقوطبعد

منمستعارةوالمخلصالمنقذفكرةأنالباحثينمنكثيريرىلذلكدانيالسفر

الإلهفكرةأق))والراجحديورانت)2(:وليقول((،الفرسبهايدينالتيالزرادشتية

الدكتورويرى"،بابلأوالفرسبلادمنآسياغرييالىجاعتقدالمنقذ

الفارسيةفالديانة،بابليةفارسيةالمخلصالماشيحعقيدةأصل))أنالمسيري)3(:

صراعأالظلاث!(والهالنور)الهوالشرالخيرصراعحولتدورسويةحلوليةديانة

والنور((.الخيربانتصارينتهيطوللأ

كل!الفكرةهذهبظهوربالتسرلعاليهودعلىالمتكررةالاضطهاداتوأثرت

عنالصورةكانتلذلكالاضطهاد)4(0علىفيهااعتادواالتيحياتهموأدوارمراحل

سيعيدالذيجوادهصهوةالممتطيالرجلهوأو،عظيممحاربانهالمنتظرالمسيح

المسيحهذاطبيعةحولالحلولدرجةتزايدتثمأعداثهم)5(،ويهزماليهودملك

تتحققلمولما)6(،الإلهابنأوالإنسانابنانهعلىبعدهاليظهرقداستهوازدادت

ابنالماشيحصورةوهي،للاولىمكملةأخرىصورةظهرتالمشيحانيةالامال

قيوالعذابالطلمةوستحلالمعركةفيصرلعاوسيخركثيرأسيعانيالذييوسف

والميالمسيحيينبر(،عندالمسيحفكرةفيأثرتالتيالفكرةهيوهذه،الأرض

لتقبلالرواياتهذهاذهانهمفيتدوركانتالذينانطاكياومسيحيوبولستبناها

.215ص،اليهودية

.18صه(،ا)جارة،الحضاقصة

.501صا(،)ج2(.)م.واليهوديةاليهودموسوعة

مناسرائيلبنيتارلخ،دروزهعزهصحمدينظؤ،المسيحفكرةظهورفيالاضطهادتأثيرعن

فاروق.4صم،5891!1377مصؤ،الفجالةومطبعتها،مصرنهضةمكتبة،أسفارهم

المسيحية!المعتقداتفيالإلوهية،الرابعالكتاب.والأديانوالممتقداتالالههتارلخ،الدملوجي

جوميروجاك؟16صام،6؟29(.)طبغداد،الشبابمطبعة،المسيحالسيدحياة)جا(،

.18صم،6691،بيروت،الكلمةدارمرلم.ابنالمسيح،اليافيسامي

.9-917:اشعيا

13.:7دانيال

(.)بتصرف.301صا(،)ج)ح!2(،.واليهوديةاليهودموسوعة،المسيريالوهابعبد
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دينأوتكون،اليهوديةعنالمسيحيةبهاولتتفصل،عقيدةشكلعلىذلكبعد

اليهودلينقذسيجيءالذيالمسيحهذاعنخاطئتصورحسابعلىجديدا

الأمم.ظلممنوحدهم

فقط،موضعينجؤإلاالمنتظرللمسيحذكرعلىيدلماالتوراةفيوجدولا

سفرففي،والتعسفالتكلفمنالكثيرمعذلكيثبتواأنليحاولوااليهودتأولهما

*شيلونيأتيحتىرجليهبينمنمشترعأويهوذامنقضيبيزال)الاالتكولن

يخصه)الذيمعناهاالتي)شيلون(بلفظةمتمسكين(()1(،شعوبخضوعيكونوله

المنتظر.المسيحانهعلىالأمر(

علىفيهعثرواانهم!ؤاليهودتوهموالذيالتوراةفيالآخرالموضعأما

قرلبأليسولكنأبصرهالآنليسولكنه1,4)):سفرالعددفيقول،المخلصالمسيح

كلولهلك،موآبطرجؤفيحطماسرائيلمنقضيبهـلقوم،يعقوبفيكوكبيبرز

يكنومهما..سابقتهاعنيظلاغموضعلىتنطويالفقرةفهذه(()2(،الوغىبني

بعيدا،البطششديدمنتقمأحربجباريبدوهناالموصوفهذافانشيءمن

كذبوااليهودفانلذلكوالسلام)3(،الوئاممنالمنتظرالمسيحبفكرةيقترنعما

بعدالمنتظر،المسيحهوانهيصدقوالملانهمقتلهعلىوتأمرواالمسيح!السيد

اليهود)4(.ينتظرهالذيالمسيحهوانهوأعلنظهرأن

وان!محمدالنبيعلىتتطبقالفقرةهذهفيتوجدالتيالأوصافانالمسلمينعلماءيرى*

الشخصيجيءانالىينقطعلنليوذامنالمتتبيءالملكيالطابع)انهيهناالعبارةمعنى

كونههيصفاتفيهتجتمعالشخصوهذا(الشعوبلهفتخضعالطابعهذايخصهالذي

ولاموسىذلكمنالمقصودليسثغومن،الشعوبلهوتخضعتشرلعية.سلطةصاحب

محمدداود،الأحدعبدالبرفسورينظر،،الاطلاعمنلمزلد(السلام)عليهمعيسىولاداود

العلومدار،الصديقمحمداحمدوتعليقمراجعةشما،فهميترجمة،المقدسالكتابفي

232.ص،لحقااظهار،الهندياللهرحمه؟8صه،ام3,599()طقطر.اللطباعة

.94:15تكولن1()

.2417:عدد)2(

والدراساتالبحوثقسم،ومذاهبهاطوارءالإسرائيليالدينيالفكر،ظاظاحسن.دينظر)،(

(.)بتصرفا113-16صام،719.الفلسطينية

الجيلدارالنور،رحلة،العرييالديننورأيضأوشظر،؟،218ص،اليهودية،شلبياحمد)4(

186.ص551!م،1(،)ط!لبنان!بيروت
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الشعبورؤساءالكهنةوخصوصأالادعاء)1(هذارفضوامنهمالغالبيةولكن

الجبارالمنتقمالمسيحبانمظاركانواانهمحينفيومسالماوديعأ،وجدوهانبعد

النفسيه"2(.لعقدهمارضاءبالأمميبطشالذي

المسيح!السيدتعاليم4ثانيأ

وضرب،الأقواليستخدمكانالمسي!السيدأنالأناجيل)8(توضح

تلاميذهتمسكرفعه!وبعد،الناسإلىدعوتهلإيصالوالمعجزات)4(الأمثله"3(،

إلا!لمعلمهململازمتهمنتيجةلها،فهمهموفقوطبقوهاالتعاليمبهذهبعدءمن

ونتيجة،الحقيقيةدعوتهيعرفوالمأقوامالىتلاميذهمنانتقلتالتعاليمهذهأن

السيدتألهلاهوتيةتعاليمالىالتعاليمهذهحرفوابهمالمحيطةبالأجواءلتأثرهم

وأقوالهتعاليمهتأهـللمعالوهيتهلإثباتمعجزاتهواستخدمواالمسيح!

،!تأليههظاهرهايوحيماالتعاليمهذهومن،وأفكارهمعقائدهملتتاسب

التيالنصوصبعضخلالمن!المسيحإلوهيةبمسالةالنصارىتمسئاحيث

والأب))أنايوحناإنجيلفيوردماالنصوصهذهومن5(،الأناجيلأفيوردت

رأىحينقالحيثالقيامةحادثةفيتومالسانعلىوردماوكذلكواحد(()6(،

النصوص))كثرانجنيبرشارلالدكتوريرىحيثالرأيهذافياليهوديوافقمنهناك)1(

علىمثالأويضربالنقد"أمامصمودأاقلهاهيعيسىالىصفهآلمسيحنسبةجؤصراحة

لانصهوقيافاالكاهنأمامبهأدلىانهيروىالذيالمعروفالتصريح))انفيقولكلامه

يختمفانهلذلكالتأرسخ"واقعمعيتجاوبلاانهالطنعلىهـلفلبماسندعلىيعتمد

المسيحهوانهقطيدعلمعيسىانهي:الباحثينلدراساتالأكيدة))والنتيجةبقولهكلامه

93.ص4وتطورهانشأتهاالمسيحيةجنيبر،شارلالدكتور)ينظر(المنتظر((.

الإسرائيليةاليهوديةالشخصية،الشاميعبدالفهرشاد.دينظؤلليهود.النفسيةالعقدعن)2(

العدوانية.والروح

وتعاليمكلامعلىتحتويلأنهافقطالأناجيلهيالتعاليمهذهجؤمعلوماتتامادةستكون)،(

.!المسيحالسيد

م6791،بيروت،البنانيالكتابدار،الأناجيل(مثال،نخلةامينينظر،،المسيحأمثالعن)،(

التايمسشركةأبونا،البيرالأبوعيسىيوحناالأبترجمة،يسوعأمثالجرجياس،يواكيم

.ام989بغدأد،،المساهمةوالنشرللطبح

م9891ابفداد،اليرموكمطبعة،المعجزات،المخلصيفرنسيسالأبينطر.!المسيحمعجزاتعن)4(

.8:االلاهوتييوحنارؤلا3،7:الأولىيوحنارسالةينظرالرسائلبعضجؤوردتوكذلك)3(

03.:01يوحنا)6(
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))فذلكلمرلم:الملاكقولمنلوقاانجيلأوردهوماوألهي(()1(،))رييالمسيح

))منتلميذهلفيلبسالمسيحوقول(()2(،اللهابنيدعامنكالمولودالقدوسأيضأ

يكونانقبللكمأقول))الحق:يوحنافيأيضاوقوله(()3(،الأبرأىفقدرآني

أناأماأسفلمن))انتمالمسيح!:قولايضأيوحناوروى(()4(،كائنانا)براهيم

جميعوتلمذوا))اذهبوا:لتلاميذهالمسيحقولمتىانجيلوفي(()5(،فوقفمن

علىنصايوحناوأورد(()6(،القدسوالروحوالابنالابباسموعمدوهمالأمم

ابنالسماءمننزلالذيالاالسماءإلىصعدأحد))ليسالمسيحالسيدلسان

السماء(()7(.جؤالذيالفه

التيالفقراتمنالكثيرالمسيحيالسيدلسانوعلىالأناجيلتوردبالمقابل

السيدلسانعلىجاءمامنهاالتوحيد،علىوتدلالسابقلأالنصوصتناقض

ممالكجميعويعطيهلهيسجدانمنهوطلبليختبرهإبليسجاءهحينا!المسيح

واياءتسجدالهكللربمكتوبلانهياشيطاناذهبيسوعلهقال))حينئذالعالم

هوالسماواتفيالذيأباكماقكماكاملينانتم))فكونوا:وقولهتعبد(98(،وحده

قولمرقسوروى(()15(،والأرضالسماءربالآبأيها))أحمدك:وقال(()9(،كامل

وتحبواحدربإلهناالربإسرائيليااسمعهيالوصاياكلأول))إن:المسيح

(()11(،قدرتككلومنفكرككلومننفسككلومنقلبككلمنالهكالرب

الحقيقيالإلهأنتيعرفوكانالأبديةالحياةهي))وهذء!قولهيوحناوروى

اللهبانيعترفكانالمسمحالسيدوان(()12(،أرسلتهالذيالمسيحوش!وعوحدك

28.:02ن.(م)

35.ا:لوقا)2(

.14:9يوحنا)3(

.858:)4(م.ن

.823:م.ن()

.628:91(مئى)

.313:(يوحنا)

4.15:)هـ(متى

.548:ن)9(م.

25.ا:ا)15(م.ن

25-28.:01لوقا12:28.3-أ)2(مرقس

:17.3(يوحنا)
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وكذلكالهبا(()1(،الربتجربلاقيلانهله،وقاليسوع))فأجابفقالريههو

قولمنهاالإنسان)2(،ابنلقبنفسهعلى!المسيحاطلاقالأناجيلكتبةأورد

ابنوأماأوكارالسماءولطيورأوجرة))للثعالب!المسيحالسيدلسانعلىمتى

يأتلمأيضأالإنسانابن)الانمرقسوفي(()3(،رأسهيسندانلهفليسالإنسان

كانكما)الأنهلوقا:وقالكثيرلن((أ4(،عنفديهنفسهوليبذلليخدمبلليخدم

يوحناوجؤ(()3(،الجيللهذاأيضاالإنسانابنيكونكذلكنينوىلأهلايةيونان

الفهوملائكةمفتوحةالسماءترونالانمنلكمأقولالحقالحقله))وقال

علىواضحةدلالةيدلالمصطلحفهذا(96(1الإنسانابنعلىوشزلونيصعدون

العقاد)7؟الدكتوريقول،الإنسانمعنىعلىيدلانهحيثالمسيح!السيدبشرية

العبرلةولاللغةالآراميةباللغةالقديمالعهدكتبفيوردتفقدالإنسانابن))أما

بالعبريةوهيانسانبمعنىوناش)ابن(بمعنىبارمن)بارناشا(بالآراميةوهي

حيثمنالإنسانعلىأوالخالصالإنسانعلىاللغتينكلتا!ؤوتطلقآدم()ابن

يخاطبحينحزقيالسقرجؤمرةتسعينوردتوقدالأحياء،أنواعيقابلنوعهو

فقدالجديدالعهدكتبفيأما..الإنسانبابنفيناديهالرسولذلك))يهوه((

((.الإنسانابنمواضعفيوردت

المسيحالسيدبشرلةاحداهاتثبتالدلالةمتعارضةنصوصأمامهنافنحن

منلابدلذلكألوهيته!،علىيدلماظاهرهامنيفهموأخرى،ونبوته!!

العلم.اهلبيهقعليهمامتفقأصلينذكر

واقظواهرها،تركتالمعقولوافقتفانوردتاذاالنصوصأنأحدهما:

ذاكاذفيجبمرادأليسظاهرهاأقواعتقادتأوللهاوجبالمعقولصرلحخالفت

.المجازالىردها

.4:21)1(لوقا

الأناجيل.في!المسيحالسيدلسانعلىمرة(08)المصطلحهذاورد()

8.02:متى()

.15:45مرقس)4(

بيوناننفسهشبهفهو!المسيحالسيدنبوةعلىواضحةدلالةوفيها03ا:الوقا)3(

)يونس!(.

.51ا:)6(يوحنا

802.ص،المسيحعبقرلة31
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علىولعضهاحكمإثباتعلىبعضهافدلتعارضتاذاالدلائلان:والثاني

امكانباستحالةالعجزأنفسنامنأحسسناوقدالامتعارضةنتركهافلانفيه

)1(.واحدمعنىعلىمتضافرةجعلهاوامتتاعالجمع

فإنها!،المسيحالوهيلأعلىظاهرهايدلالتيالنصوصفانذلكفملى

))أناالمسيح!:السيدقولفمثاؤبظاهرهايعملولاالمجاز)2(،الىوتردتؤول

القصدوحدة!انماالذاتوحدةليسالنصهذافيفالمقصودواحد((،والآب

آدمصارفهلواحدا(()3(،جسدا))ليكوناوامرأتهآدمعنالربقاللذلكوالهدف

.؟واحدأوجسداواحدةذاتأوامرأته

،بشرينسلتكوينوهي،والهدفالقصدوحدةهناالوحدة!انمالاالجواب

هـللتصقوأمهأباهالرجليتركهذاأجل))منافسس:أهلالىبولسرساللأوفي

أجل))من:المسيحقولمتى)نجيلوجؤواحدا(94(،جسدأالأثمانولكونبامراته

بعدليساواحدأجسدأالاك!انليكوقبامرأتههـللتصىوأمهأباهالرجلىيتركهذا

واحدةذاتاالزواجعندامرأتهمعالرجليكونفهلواحد(()5(جسدبلاكمين

يوحناانجيلفيومثلهقدمثاه،ماعنكنايةهذاوانمالا،الجواب؟واحدأوجسدأ

وأنتءفيكأناكماالآب))أيهابقولهتعالىالفه!المسيحيخاطبحيث

صارواوالتلاميذوالآب!المسيحأنذلكمعنىفهلفيناواحدأهمفليكونوا

نادىوالمسيح،بالرسالةالمسيحكلفتعالىفالفه؟)واحدأ((وجسدأواحدةذاتا

بعده)6(.منأعبائهابتحملقامواوالت!رميذقومهالىوبلغهابها

.Iصهه،الإنجيلبصرلحعيسىلإلهيةالجميلالردالفزالي،الإمامينظر،

تارلخيأمرقسلإنجيلنقديةتحليليةدراسةمصطض.الحليمعبدمحمدد.ينظر،

؟435هـ34صام،-849اهـلم!4)طا(،مصر،شبرا،،الجبلاويمطبعةوموضوعيأ،

النصرانية،الملةفضيحةفيالإيمانيةالنصيحةالمتطبب!سعدبنعيسىبنيحيىبننصر

،القاهرةوالتوزلع،للنشرالصحوةدار،الشرقاويالفهعبدمحمد.دوتعليقوتحقيقتقديم

صه97-83.ام،869-اهـ604

252:التكودنسقر

5.31:افسسأهلالىبولسرسالة

.91:5متى

الجواب،الأثريعيسىمرلمابوة1301-ه,2،الجميلالردالنزالى،حامدأبوينظر،

.,184-3918،.تب،18العدد،الحكمةمجلة،المسيحبألوهيةقاللمنالصحيح
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دلائلعلىيحتويالذيالنصيرجحفانهبينهافيماتتتاقضالتيوالنصوص

متىانجيل!ؤوالذيالنصارىعلماءبهيستشهدالذيالنصفمثلأ،أقوىوقرائن

والروحوالابنالأبباسموعمدوهمالأممجميعوتلمذوا))اذهبوايقول

أوردحيث،نفسهالسياقفيوردتعدةنصوصأيخالفالنصفهذا")1(،القدس

بلتدخلوالاللسامرلينمدينهوالىتمضوالااممطرلقالى)إالمسيحقولمتى

Sd)):الكنعانيةللمرأةوقوله(92("الضالةإسرائيلبيتخرافالىبالحرياذهبوا

أكلناالذين))نحنبطرسما:وقول(()3(.الضالة)سرائيلبيتخرافالىالاأرسل

أضيفتفكماإ()4(.للشعبنكرزانوأوصاناالأمواتمنقيامتهبعدمعهوشرينا

النصإلىوادخلأضيفكذلكإسرائيبنيحسابعلىالأممتبشيرمسألة

(.القدسوالروحوالابن)الابجؤالمتمثلالثالوث

طرلقعنالأناج!لإلىانتقلتالنصوصهذهانيرىمنالباحثينومن

ساقتالتيداود)3(:))والأسبابالأحدعبدالبرفسوريقولحيثالخطأالترجمات

تاوللسوءهوالظلماتهذهقعرفيوأوقعتهمالضلالةفيافيإلىالعيسولة

((.اليونانيةاللغةالىنقلتساميةكلماتثلاثأولكلمتينثلاثةأولتعبيرلن

وأالأناجيلهذهكتبواالذينالحواريينعذرإ)كانالمنشاوي)6(:ناصرولقول

فيلااللفاتكلفيالرببمعنىتصح)الآب(اقظنهمهوباليونانيةعنهمكتبت

نظيرم!ater))باليونانيةفكتبوهافقط،ووحدهماوحدهما،والعبريةالآرامية

((father)كلنقلتالأناجيلهذهوعنولد،الذيالوالدبمعنىالإنجليرلة

((.الترجمات

علىالقديمالعهدجؤيطلقكاناللقبهذاان))حيثالفهابنلقبوكذلك

الملكداودوكاقأرادتهويحسبالفهباسمالشعبيحكمالذيذاكبصفتهالملك

كشفتصلاةالكاهنعليهتلاحينالتتويجحفلةفياللقبهذاعليهأطلقمنأول

التئليث".)ثباتعلىالنصارىبهايستشهدالتيالمهمةالنصوصمن))وهوا28:9متتى()

.15:6مئتى()

24.:15ن.م)ر(

((.غيرهمدونفقطلليهودنكرزانهنابطرس))فقصد41:الرسلأعمال)4(

115.ص،والصليبالإنجيل()

.601ص،المسيححياةمنالخفيةالجوانب)6(
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وردكماالمصطلحهذامناليهوديفهمهكانمافهذاابنأ(()1(،اتخذءالفهانعن

لوقاإنجيليوردحيثأيضأالأناجيلفيالفهمهذامنهوقرلب،القديمالعهدفي

الفه(()2(،ابنآدم))بنقالآدمإلىوصلوعندماالمسيح!السيدبنسبقائمة

وهيكثيرلنمنتخرجالشياطين))فكانتلوقاهـلورد؟الفهابنحقأآدمانفهل

انهعرفوهلأنهميتكلمونيدعهمولمفأنتهرهمالفهابنالمسيحأنتوتقولتخرج

المنتظرالمسيحانهولكشفوايتكلموالاحتىللشياطينالمسيحفانتهار(()ر(المسيح

وليسثبيانههـلعرفونالمسيحينتظرونكانوااليهودلاننبيانهعلىيدلوهذا

الحقيقي.الفهابن

هذاانبلحقيقةالفهابنانهيعتقدونالمسيح!السيدتلاميذيكنولم

المعنىهذاانالا،المجازيمعناهالاخلدهمفييدورولاعليهميمركانالمصطلح

نا))ولاشكعفاص)4(:بيوسيقوللذلكبسنواتالتلاميذبعدالهيةكعقيدةائخذ

قوةتكتسبلمالحياللهابنالمسيحبيسوعالايمانيةالاعترافاتهذهمنالكثير

((.بسنواتالقيامةأعقابجؤالاايمانيأوعمقا

بقدومتبشيرءعليها،وكدواالنصارىمنهااقتبسالتيتعاليمها!ومن

(.السماوات)ملكوتالملكوت)5(،

بكلمةترجمتوقدمثتى)6(،لدىكثيرأتتردد)بازيليا(اليونانيةالكلمةوهذه

الثه،ملوكيةعنللتعبيرملكبكلعةاو(الملكوتجؤ)الدخولمكانبمعنىملكوت

ولكثرة)7(.الفه((اسملفظلتجنبمألوفةليودية))عبارةفهي(،)السماواتاما

لفهمالكثيرةالأمثالوضريهالأناجيلفيلها!المسيحالسيداستعمال

الموصلا4الكتابيةالدراساتمركزمنشوراتالجديد،للعهدمجددةقراءةعفاصةبيوسا(

0!186.ا،899

43843لوقا2(

.92)صاالجديدللعهدمجددةقرأءة4(

ا:9:35.4،مرقس5(ينظرمتى

متى.انجيلفيمرة)94(الكلمةهذهوردت،(

حا7(
)جا(الجديد.العهدفيقراعةتايو،نوئيلماري!برودومفرناندكرلزون،فيليببرلر،ن.

موصل،.الكتابيةالدراساتمركزمنشوراتعفاص،بيوسالأبتعرلبالأريعة،الأناجيل

و.9صام،499العراق
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هويسوعرسالةمحور)))نإلى:ذهبمنالنصارىعلماءمنفانمعناها)1(،

بل()الملكوتبمجيءبشرمنأوليكنلمانهالاالفه(()2،،ملكوتبمجيءبشارته

هذءانعلىيدلمما3(،المسيغمبعثقبلبهبشرقدكان)يحيى!(يوحناان

للمسيحيينلمستهيوبالتاليالمسيح!السيدعلىقاصرةتكنلمالبشارة

فقطا.

كانانهحيث،الملكوتممنىحولبالغموضتتسم!المسيحتعاليموكانت

فيبينماالناس)4(،داخلجؤلانهبالمراقبةيأتيلاوانهالآنحاضربأنهيصفه

3(.المستقبلأجؤسيأتيالملكوتهذاانيرىآخرموضع

ماوأفضل،اللهمدكوتهومامنهامكانأيفيبوضوحالأناجيلتذكرودم

المسيحطريقة))ان6(:فالتركاسبزيرىلذلكقرلب((،))انهالمسيحقولهوذكرته

المجالأفسحقدالانفتاحهذاوانمتميزانفقاحذاتالفهملكوتعلىالكلامجؤ

الكنيسةكانتالقديمالكاثوليكيالأدبففيتتوعا،الأكثرللتفسيراتتارلخيأ

فاروقولرىالفه((،لملكوتالتأريخيالتحقيقكأنهاكثيرةمرارأتحسب

وأجمعالفهملكوتكلمةتفسيرفيكبيراختلافحصل))قدانهالدملوجي)7(:

هذهعلىتدللاالملكوتحولالمسيحتعبيراتولكن((،الكنيسةانهاعلىالآباء

))فرسالةفالتركاسبر)8(:يقولحيثأخلاقيةدعوةانهايرىمنفهناك،التسمية

،السلامالىالبشريالجنسدعوةمنظورفيتفهمانيجبالفهملكوتعنيسوع

فاروقيقول،روحيةدعوةانهاالبعضهـلرى((،والحياة،والعدالةوالحرلة،

وعند((،الإلهيةوالرحمةالريانيةالتجلياتبمعنىتأتي))انهاالدملوجي)9(:

4.26:مرقس45،:13،:2413:21،1344،:13متتىالمئالسبيلعلىينظرا(

42.ص.الكنيسةتارلخلوريمر،جانهـلنظر،ة128ص،عقائدهاجؤالمسيحيةكاسبر،فالتر2(

.417:،32:متى3(

.721:لوقا4(

.9-612:مئتى3(

)طا(،البولسية.المكتبةمنشوراتمنصور،يوحناالمطرانالعرليةالىنقله،المسيحيسوع،(

.128ص5"ى،لمج!ت،

59.ص،المسيحالسيدحياة7(

.912صاالمسيحيسوع8(

59ص،المسيحالسيدحياةو(
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هذافهميمكنفلا-الأناجيلحسب-الملكوتحولالمسيحالسيدكلاممطالعة

جلفانفقط،الروحيالجانبأوالأخلاقيالجانبعلىبالاقتصارالملكوت

ولهذءوالروحي،والاجتماعياالأخلاقيالجانبتأخذالملكو!حول!تعاليمه

بالروحللمساكين))طوبى:يقوللذلكالسماواتملكوتيرثونمجتمعهالجوانب

ملكوتلهملانالبرأجلمنللمطرودينطوبى..السمواتملكوتلهملان

،والجياعوالودعاء،،والحزانى،المساكينيشملالسماواتفملكوت(()1(.السموات

.السلاموصانعيوالأنقياء،والرحماء،والعطاشى،

اباناهكذاانتمأ)فصلواالملكوتهذاليرثوايصلونكيفعلمهميانهثم

السماءفيكمامشيئتكلتكنملكوتكليأتاسملهليتقدسالسمواتجؤالذي

أيضأنحننغفركمادنوشالناوأغفراليوماعطناكفافناالأرضعلىكذلك

والقوةالملبالكلانالشرلرمننجنالكنتجريةجؤتدخلناولااليناللمذنبين

لييقولمنكل)اليسانهالقادمةوللأجياللهمولين(()2(،أمينالأبدالىوالمجد

كثيرون،السمواتفيأبيارادةيفعلالذيبلالسمواتملكوتلدخلياربيارب

ولاسمكشياطينأخرجناباسمكاليسياربيارباليومذلكفيليسيقولون

فاعليياعنيأذهبواقطأعرفكملمانيلهمأقولفحينئذكتيرة،قواتصنعنا

يجببزهموانالملكوت)4(،فيعظيمفانهالناموسوصايايطبقالذيوان(()3(،الإثم

لهمالقدماءالأنبياءانبلفيه)5(،يدخلواحتىوالفرلسينالكتبةبزعلىيزلدان

العسرمنوانالأطفال)7(همالملكوتفيالأعظموانالملكوت)6(،هذاقيايضأمكان

والخير،البؤبأعمالالملكوتهذايرثونانهمكيفلهموبين)8(،إليهالأغنياءدخول

خطاياهم)9(.أباهملهميغفروهذا،المرضىوفلارة،العراياوكسوة،الجياعواطعام

ا.3-31:مثى

9-6.12:م.ن

21-23.ة7م.ن

.391:م.ن

.3:02ن.م

.811:م.ن

.1541:مرقس1:18،391:4.:8نم.

.16:42لوقا23-24،:15مرقس9123X:متى

.34-2546:متى

125
http://kotob.has.it



الفلسفة،ثالثأ

أفكارهاكانتوالتي،اللاهوتيالفكرمصادرأهممنواحدةالفلسفةتعد

علماءويمترف،بعدهوماالمسيحالسيدمبعثقبلمنتشرةالمتعددةومدارسها

العقائد،لهذهكانحيثا(،المسيحيئالتفكيرنمطعلىالأفكارهذهبتاثيرالمسيحية

حذاممنوكفيرهـلوحنابولسالرسولينآراءجؤأثرهاالخفيةالصوفمةوالأفكار

لدعوةالمخالفةالمسيحيةالعقائدمنالكثيرتشكيلوفيالمسيحيينبر(،منحذوهما

الحقيقية.المسيح

فيماالمسيحيةجؤالتثليتانتجالذي،بالفلسفةالحقيقيالمسيحيةتأثراق

كانفقد،المدةتلكجؤمنتشرةكانتالتي،الخلاصبفكرةلتأثرهانتيجةهوبعد

الذينكلنفوسجؤالقلقأخذقدالعصرذلكإبان،الرومانياليونانيالعالم

بالحرلة،شعورثمةيعدولماستقلالها،الرومانيةالممالكفقدتاذفيهيقطنون

بأيالخلاصفيولأملونشيءكلمنيائسينالناسوأصبحاالذاتيوالاستقلال

القائلةالمذاهبتلعبأنلابدكانولهذا4الأثماقبأرخصادقبعبارةأوثمن،

الجديد)3(.الاتجاههذاتشكيلجؤالأكبرالدورلخلاصبا

والذيالمذاهبهذهأبرزمنهوالمخئصحولاليهوديالفكرفإنويالتأكيد

التثليثية.المسمحيةأسسالذيبولسالرسولتفكيرفيكبيربشكلاثر

.الناسيخلصأنيستطيعلكيإلهيعنصرمنيكونأنيجبالمخلصهذاوان

الروحيبينالعلاقةوهيتحلهاأنالفلسفةحاولتاخرىمشكلةوبرزت

ولينبينهالعارقاتيجدأنيجبالمادةولشكلالعالماللهيخلقفلكيوالمادي

ملائكة،اليهوديسميهاالوسطىالكائناتمنجمعألذلكفأستخدمالإنسان

ان:السكندريفيلونولقولأفكارا،افلاطونهـلسميهاشياطيناليونانيونهـسمميها

لاالأمرواقع!ؤكانتواقأشخاصصورةفيالكائناتهذهنتصورأنوسعناجؤ

ماتكونمجتمعةوهي،وقواهالثهأفكاربوصفهاالإلهيالعقلجؤالالهاوجود

وهاديه)4(.العالمخالقالإلهيالعقلأوالكلمةالرواقيونيسميه

.18صالمعاصر،اللاهوت،المخلصيمنصورالأب)1(

23.ص12،ج،الحضارةقصة،ديورانتولينظر،ذلكعن)2(

.ص416ام079)طه،.المصرلة!النهضةمكتبة،اليونانيالفكرخرلف.بدويالرحمنعبد.)3(د

.401ص،12جالحصارة،قصة،ديورانتولينظر،)4(

126http://kotob.has.it



أرضألهاوجدتقدوالفارسية،الهنديةالبيئةجؤالمنتشرةالأفكارمنكثيراان

وأ،المتوسطةالعقولأوالوسطاءفأفكار،الحقبةتلكفيالهيلينيالعالمفيرحبة

المسيحيةالفلسفةفيدورأخطرتلعبوالتي،خصوصاالصدورفكرةثم،الملائكة

!ؤأوضحكانتوانوالفارسيةالهنديةالمذاهبعنمأخوذةشرقيةفكرةهي

1(.الهنديه"المذاهب

سيمونأنحمثالرسلعصرجؤمعروفةكانت)الصدور(الفكرةهذهوان

الإلههذاعن)صادر(منبثقآخرولفكرأعلىذكرألهبوجوديمولكاقالساحر

انوده)2(.وسماهالهموازية)أنثى(الأعلى

والتي،الحقبةتلكفيمنتشرةكانتالتيالكثيرةالفلسفاتأهممنو

هي:المسيحيةوالأفكارالعقائدفيأثرت

التقاليدإلىللإشارةيستخدممصطلح)الهيلينية(:الهلنستيةالفلسفةأ-

البحربلدانجميعبينمشتركاملكأاليونانيةالثقافةفيهاأم!ستالتيالحضارية

رهـلدأالثمافةهذهانتشرتالرومانيالفتحوحتىالإسكندروفاةفمنذ،المتوسط

فينفسهاوفرضتوأسبانيا،روماالىوصولأوسورلةمصرمنبدءرهـلدأ

الرومان)3(.الأعيانأوساطعنفضلأالمستتيرهاليهوديةالأوسامل

اليهودمئلالمسيحيونكانلذلك،انذاكالسائدةاللغةهياليونانيةاللغةوكانت

)الترجمةاليونانيةترجمتهفيالقديمالعهديقرأونالهيلنيةبالئقافةالمتأثرين

الفلسفةمنمستقاةعباراتجؤصيغتقدالأولىعقيدتهاقوانينأنكما!السبعينية

الأمروهذااليونانيةهيكانتاليهوديةالمجامعفيالسائدةاللغةواناليونانيه"4(،

نأعليهاترتبالمسيحمةبدءفمنذء.نفسهاأورشليمداخلعديدةمجامحجؤنفسه

اليونانيه"3(.اللغةاياخرىبلغة!المسيحلرسالةذكرالإنجيلبجانبيكون

.115ص.اليونانيالفكرخريف،بدويالرحمنعبدينظر،الصدور،فكرةأصولعن)1(

.92ص.انطاكيا،رستمأسد)2(

طرابيشي+جورجترجمة.والرومانيةالهلنستيةالفلسفة،الفلسفةتارلخبرهيه،أميلينظر،)3(

اليهودموسوعة،المسيريالوهابعبد!ص34م!8291،لبنانبعروت.ا(،ط)،الطليعةدار

.42صه2(،)ج(،اح!).الصهـيونيةليهوديةوا

راجعهكاملوهيبالدكتورترجمة،العربإلىانتقالهاوسبيلاليونانعلوماوليري،لاسي.د)4(

.ص52ام،629،القاهرةالمصرلة،النهضةمكتبةعلي،زكي

.اص!س!هالجديدللعهدمجددةقراحةعفاص،بيوس.1صه،الأولونالمسيحيوقحورل!رآنيببظر.)5(
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الإغرلقية-البيئةفيوتطورتاختمرتقدكانتبدايتهامنذالمسيحيةان

ألماءالمسيحيالعالماضطرمافسرعان،المتوسطالبحرحوضحولالرومانية

عندمابعدفيما))وحدثحسابأ)1(،الرومانيالإغرلقيللتراثيقيمانالىنشأته

هيالخصوماتهذءصيفتأنالكنيسةداخلىالخصومات!نشأتالخلافاتدبت

(92(الفلسفيةللاصولوفقامعاركودارتيونانيلأفلسفيةمصطلحاتفيالأخرى

عبادةيدخلواوانالهيلينيةالئقافةيفرضواانالأباطرةبعضحاولفقدوكذلك

)175-ابيفاينسانطيوخوسالملكصدففينفسهاأورشليمإلىالمتعددةالآلهة

الآلهةعبادةوتبنيمعتقداتهمتفييررفضوااليهودأنالااوجهابلغتأقهـم(64

المقابين)3(.بزعامةكبيرةثورةذلكاثرعلىفقامتاليونانية

منيبرزاليهوديقبلهومنالمسيحيالمجتمعداخلالهيلينيالفكرتغلغلان

فلسطين.فيبكثرةموجوداكانالذيالآلهةتعددخلال

مجرداياهامعتبراوردقاالألهةتلكالشهيد"جوستينالقديسرفضحيث

معجزاتحكاياتمجردالىالمسيحقصةتحوللمنهالهدفمضللوتلفيقاختلاق

الخياليةقصائدهمفيالشعراءعنهايتحدثكانالتيالقصصتلكمثلواعاجيب

القديماليونانفيالبشربعضوتاليهالآلهةهبوطأساطيرتركزتوقدهذا)4("

فيثاغورسهمالسقراطالسابقيناليونانيينالفلاسفةمنشخصيتينحول

فيئاغورسالفيلسوفأما((Emphedocles)))امفيدوكليس(و))ث!ءط!طع((

)2(

ترجمة،والمسيحيةالإسلامبينالديثيالفكرفلسفة،قنواتيوجورجغارديهلوس!ينظؤ

اما789ب!روت،)م!2(،،للملايينالملمدارأ(،)ججبؤفرلدوالأبالصالحصبحيالدكتور

218-921ص

52.ص،اليونانعلوماوليري،لاسي.د

.4صون،.م

افسس.فيالنصرانيةاعتتقالقدماء،المسيحيينالمتكلمينأشهرمنواحد:الشهيدجوستين

التزليبعلىمنهااعتتقاليونانيةبالفلسفةضليعاكانعنها،المدافمينأشدمنوصار

أباطرةاحديدعلىم165عامقتلالأفلاطونيةوأخيرأالفيثاغورلةثمالارسطيةثمالرواقية

!ؤواثرهاالقديمدنىالأالشرقفيالتجسدأساطيرهباسكدانيالينظر:.الرومان

سورله.حلبةطبع،داربدون،رستمسعد،عليهوعلقلهوقدمالمربيةالىترجمة!المسيحية

ص34.ام!399!1413

.34ص.اليونانعلوماولمرري،لاسي.د
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كاناستاذهمأنفيثاغورستلاميذأدعافقدهرمسالإلهلابنتجسداأعتبرفقد

))أيهاالشهير:بقولهمعروففهوامفيدوكليسالفيلسوفوأما..أابولو(.الإله

وقدهذابشرأ((انسانأالآقبعدولستخالدكإلهبينكمالآنأتجولالناس

منكانأفلاطونانحكايةوكذلك..كإلهيعبدونهوصارواالناسلهاستجاب

العهدتأليفلزمنطويلبوقتسابقةزمنيةمدةإلىترجعحكايةالآلهة

الجديد)1(.

!بيقوريةهوالرواقيلاا-2

الفيلسوفأنشاهاالتيالكبيرةالفلسفيةالمدرسةعلىيطلقلفظ:الرواقية

تلكأنصارعلىويطلقالميلاد،قبلالثالثالقرقأوائلأثينابمدينة)زينون()2(

،المنقوشالرواقالىنسبةالمظالأهلاوالرواقأصحابأوالرواقييناسمالمدرسة

العهد)3(.ذلكفيالفلسفيلأالمحاضراتتلقىكانتالرواقوبذلئا

طرلقعنالاذلبايتمولاالسعادةبلوغهيالرواقيةالفلسفةغاية)ن

البشريهء4(.والأمورالإلهيةالأمورعلمبنظرهمكانتالتيالفلسفة

تأثرتقدالرواقيةالفلسفة))انبدوي)؟(:عبدالرحمنالدكتورولوى

منانحدرواقدالمذهبهذارؤساءانوخصوصأالتفكير،جؤالشرقيةبالنزعات

بلاد!أو،الأرخبيلمنالشرقيةالجزرفيأوالصغرىاسيافيتقعبلدان

((.اليونانوبلاد،الفرسبلادبينمباشرةالحدودعلىموجودة

منالخارجيالوجودفيالمتحققةالأشياءوان،مادياللهانيرونالرواقيونكان

انهاوقالواكانتاياوالكيفياتالصفاتالىونظروا،ماديةأيضاهيأجسامهيحيث

وقالوا،ماديةأجسامكلهاالخ،...والطعوم،والأصوات،فالألوان:ماديةاشياء

جسمكلانولقولون)كرازس(،هـسممونهولعضبعضهاالأجسامبينالمطلقبالتداخل

ص34.،المسيحيةفيوأثرهاالقديمالأدنىالشرقفيالتجسدأساطير،باسكدانيالينظر)1(

)2(
هيبلواحد،مفكروضعمنليستالرواقية))انالجرخليلوالدكتورالفاخوريحنايرى

وسينكشيشرونيدعلىرومافيذروتهوبلغزشونا!سسهوضع.الزمنمعتكؤنذهب

.66صالعرلية،الفلسفةتارلخينظر،((وغيرها

3صم.7191)3(،هالقاهرة،المصرلةالأنجلومكتبة،الرواقيةالفلسفة،أمينعثمانينظر،)3(

)4(
.83-84صالا،.م

.أصه،نياليونالفكراخرلف)و(
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كماالتامةالمرونةمنوشوعيضلبلينقسمانولدون،معارضةبدونالأخرفييدخل

التداخلهذاطر!عننفسراننستطيحوهكذاالآخر..الجسمداخلفيهو

1(.بالأجسام)الصفاتتعلقأوالصفاتوجودبعضقيبعضهاالأشياءبينالمستمر

اللهانفكرةلقبولللمسيحيينالبابفتحتالتيهيالتعاليمهذءانهـلبدو

صفاتهواقولتجسد،الأرضالىينزلانفيستطيعماديلأنهوذلكيرىاقيمكن

المسيحي.الثالوثلتكونبعضهامعتتداخل

لتكونالأفكارهذهيتبئونجعلهمبالرواقيةالمسيحيينالمفكرينتأثروان

التيالمدرسة))انبرهيه)2(أميليوردحيث،المسيحيةعنللدفاعلهممنطلقأ

علىتوالىوالتيالإسكندرلةجؤالمسيحيةالىالمهتديالرواقي)بانتانس(السسها

أولهيأورلجانوس(والإسكندري)كليمنضوسالمسيحيةمفكريأكبررئاستها

تمليملمثافسةوشمولهباتساعهمؤهلايكونمسيحيتعليملتتظيمجادةمحاولة

التعليمقالبفيبرمتهاالمسيحيةصمتقدكليمنضوسوانالوثمية،المدارس

التعليمالثانيالقرنحتىكانالذيالرواقيالتعليمولاسيمااليونانيالفلسفي

تاما((.تنظيمأالمنظمالوحيد

المذاهبانيرونالمسيحيينالباحفينبعض))انأمين)3(:عثمانيقوللذلك

نشآواقدكانواالمسيحمينالمسننيرلنكثرلأن..للإنجيللمهيداكانتالرواقية

المذاهبكانتحتىالميلاديالثالثالقرنوافىفما..الرواقيةالمبادئعلى

التهاما((.وتلتهماالرواقيةتعنتقصورهااختلافعلىالمسيحية

المسيحالسيدمبعثعندمنتشرةكانتوالتيالأخلاقيةالئانيةوالفلسفة

سنةأثينافيالمدرسةهذهفلسفةواضعأبيقورسولدفقدالابيقورلة((:))الفلسفة

سنةالاأثيثاإلىيعدولم،ساموسهياخرىمدينةفيحدائتهوعاش3ثق41

طلابمنالعديداليهاجذبتللفلسفةمدرسة603سنلأفيهاوأسس3ق323

!شفه)4(.بهعلثعضالمرضنتيجة.مق027سنةوتوفي،الفلسفة

28.ص،اليونانيالفكرخرلف)1(

.312-313ص،الهيلينيةالفلسفة،الفلسفةتارلخ)2(

273-274.ص،الرواقيةالفلسفة(3)

.دتعرلبابيقورس.،العالميالفكرأعلامسلسلةبولانسي،بيارينطر،أبيقورس،حياةعن)4(

اةصهم،891اهـ-0045بعروت!)طا(.والنشر،لللوراساتالعرليةالمؤسسةصارجي،بشار
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فيمذهبهلديهماوأهم،الفلسفةعالمءجديدبشيءابيقورسيأتولم

جؤالأخلاقيضعكليهماانفيالرواقيةمنالابيقوريةتقتربلذلكالأخلاق)1(

)2(.وسعادتهبالفردشيءكلقبلويهتمان،الأولىالمرتبة

تتصدىماوكلموضوعاتمنالفلسفةفيهتبحثماكلانأبيقورسيعتقد

هوجوانبهامنواحدأجانبأالاالإنسانيةمحيطفيالجدوىعديمدراساتمنله

بمقوماتتاصلةمنلهلماوالدراسةبالبحثالعنايةمنايستحقالذيوحده

الإنسانيهءر(.الفلسفةفيالأخلاقيالجانبهووذلك..الذاتية

كاثتالرواقيةالمدرسةانمنالرغم))علىالبيطار)4(:محمدالدكتورويرى

مذهبهمجؤتاموفاقعلىيكونالمانهماالاالابيقورلةللمدرسةمعاصرة

فلسفتهما((.فيالجانبهذافيكبيرتفاوتبينهماكانوانماالأخلاقي

السكنكلهـفيلون3-الفيلسوفا

فيرى،وفاتهو،ولادتهحولالآراءاختلفتالإسكندرلة،منالنحلةيهودي

يرىبينمام(.54سنةوتوفي3.ق25)سنةولدانهالتكرلتي)5(ناجيالدكتور

أميليرىوم(05سنةوتوفيقسم،03)سنةولدافسليمان)6(وليمالدكتور

(.حممب04سنةوتوفي!مق04سنةولدانهبرهيه)7(

العهديقرأكانلذلكهيلينييهوديجوفييعيشفيلونالفيلسوفكان

بينيجمعأنواستطاعالعبري)8(،النصمنوليساليونانيةترجمتهفيالقديم

مصر،،القاهرةوالتوقلع،للنشرالثقافةدار،السكندريالأدب)براهيم،حمديمحمددكتور

3.اص،اليونانيالفكرخرلف،بدويالرحمنعبد.22صام،859

4.صو،العربيةالفلسفةتارلخالجر،خليلالدكتور،الفاخوريحناينظر،

.13صابيقورس!بويانسي،ربياينظر،

ام،739بلرروت.،اللبنانيالكتابدار،ومذاهبمقدماتاليونانيةالفلسفةالبيطار.محمد.د

ا.46صا

.14صن،.م

)ط!3(هـبغداد..الثقافيةالشؤوندار،الإسلاممفكريعندالافلاطونيلأالاخلاقيةالفلسفة

.185صام،889

.301صت..ب،القاهرة2(!)ط،الجيلمطبعلأ،الثقافةدارالدسقولية،،الرسلتعاليم

.822ص،الهيلينيةالفلسفة

.48صاليوناق،علوماوليري!لاسي.د
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،كبيرةأحاطهبهايحيطانواستطاعأجزائهامعظمحصلالتياليونانيةالئقافة

كبير131(.ايمانأهذاجانبالىبهيؤمنكانالذياليهوديالتفكيرولين

،التوراةنصوصلهاجاءتكمااليهوديةبالديانةيومنيهوديااذافيلونكان

مشوبوحيأنهاعلىيتصورهاالتياليونانيةبالفلسفةنفسهبالوقتيومنوكان

عبديقوللذلكوالجلاء)2(.بالوضوحمشوبوحيالتوراةبينماوالغموضبالعمق

لديهنجدبأننااليهودالمفكرلنمنسبقهعمنفيلون))يمتازبدوي)3(:الرحمن

((.فلسفيةصيغهفيوضعتقدالدينيةالحقيقةمرةلأول

الدينبينالمزجعلىفلسفتهأقامفيلون))انالتكرشي)4(:ناجيالدكتورويرى

((.والفلسفةالدينبينيفصللاوهووالفلسفة

لاللعالممفارقإلهحولهيفيلونفلسفةعليهاتقومالتيالأساسيةوالفكرة

يتميزمابقدربطبيعقهيتميزلافيلونعندوالوسيطوسطاء،عبرإلابهيتصل

والأعلىلأدنىابينالهوةلأنمباشرةبالإنسانيتصللاالفهفانلذلك،بوظيفته

الفهبينالوسيطهواللهابنالكلمةأواللوغوسوانعبورهايمكنلاشاسعة

والخليقهء5(.

وأالعقلفيالكامنةالباطنةالكلملأتعنيالفلسفةفي)اللوغوس(لفظةان

هذهوانالعقللأ(،منتصدرالتيالمنطوقةأو،الملفوظةالكلمةأو،نفسهالعقل

الشعبية.الأوساطفيوحتى،القديمةالفلسفاتفيجدأمنتشرةكانتاللفظة

مختلفوجؤبدايتهامنذاليونانيةالفلسفةجؤيترددالمصطلحهذافانلذلك

عندكثيرأتطورتفقدشاقتارلخ،الفكرةهذهتارلخانالااللاحقه"7(.أدوارها

خاص)8".بوجهالمسيحيةوعند،فيلونوعنداليهوداوعند،الرومان

98.ص،اليونانيالفكرخرلف،بدويالرحمنعبد"

.152ص،اليونانيةالفلسفةالبيطار،محمدينظر،2(

)3.
98.،صلفكراليونانيحرلف

.185ص،الافلاطونيةالأخلاقيةالفلسفة4(

54.ص،الرسلتماليم،سليمانوليم.د.228صالهلنستية،الفلسفةبرهيه،اميلينظر،؟(

.85ص،الرسلتعاليم،سليمانوليم.د6(

87.ص،الرسلتعاليم،سليمانytليمد.ة89صالأولوق،المسيحيونجويبؤاني7(

اليوناني.الفكرخريف،بدويعبدالرحمن8(
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بهاتاثربينمالليهوديةال!رحقالتطورفيأثرألهاتتركلمفيلونفلسفةان

منفأما.الهيلينيةوالفلسفةاليهوديةبينيوفقانحاولفقد،المسيحياللاهوت

فقدالتأريخيةالنظروجهةمنوأمامسعاهفياخفقفقداليهوديةالنظروجهة

كاتبيوردحيثيوحنا)1(،)نجيلمنالأولالإصحاحهيفلاحهتمرةوكانتأفلح

حولالإنجيلمقدمةأهمهاانجيلهفيالفلسفيةالعباراتمنالعديدالإنجيل

البدء))في:يقولحيث،الأناجيلكتبةبينمنبذكرهاانفردالتي،الكلمةمفهوم

كلالفه،عندالبدءفيكانهذاالكلمةالفهوكانالفهعثدكانوالكلمةالكلمةكان

جسدأصار))والكلمة:ايضأوقالكان(92(،مماشيءيكنلموبغيرهكانبهشيء

(()3(.نعمةمملوءالآبمنلوحيدكمامجدأمجدءورأينابينناوحل

ة7صه،العربيةالفلسفة،الفاخوريحناالجر،خليل.دينظر..السكندريفيلونفلسفةعن)1(

اليونانية،الفلسفةالبيطار،محمدد.1"4هصا-12،جأ،الحضارةقصة!ديورانتول

132.ص

3-أا:يوحناانجيل)2(

14:انم.)،(
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،لفصلى!لثللث

لاهوتىلIالفكرصياغةعلىساعدتالتىالعواملى
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إنولىإلهبطث

الرسولأد!ربودمى

الرشولبولسشخصي!عنفكرةأ-5

ا-نشاته،

محققتاريخعالتحديدعلىيعرفولا+،طرسوسفيالرسولبولسولد

التأ!لخمنالعاشرةالسنةفيولدانهديورانت)2"لىولفيذهبووفاته)1(،لولادته

-15?.3سنةبينولدعتيشا)3(انهيوسفالأبيرىبينما،الميلادي

العبريللاسمالمرادفاليونانياللفظهوكانبولسأسمأنالظن))واكبر

(()4(.طفولتهمنذعليهيطلقانالاسمانظلولهذاشاؤل

المتحمسة،الدينيةالفرقةهذهمبادئعلىابنهونشأالفريسيينمنأبوهكان

نأالرومانأرادالتيبالمدنخاصلامتيازالرومانيةالجنسيةعلىعائلتهوحصلت

روما)5(.إلىالهجرةعنللتخفيفاليهاالناسيهاجر

معوكوتهمعيشتهكسبعلىهذافساعده(6شاب)وهوالخيامصناعةتعلم

الحرفة.هذءطرلقعنبالناساتصالهامكانية

جؤوهيالداخل)LJ1516e)الحديئةتركياساحلعنتبعدكليكياسهلفيمدينة:طرسوس8

مليوننصفيسكنهاالشأنعظيمةمدينةللميلادايأولالقرنجؤكانتتركيا،جنوب

بولادتهيفتخربولسوكانوللمشارقة()لليونانيينوللفربللشرقملتقىوكانت،نسمة

.802ص.المقدسالكتابموسوعةينظر.فيها

،القاهرة(،ا)ط،المجدمطبعةالأنصار،دار،النصارىاقانيم،السقاحجازيأحمدالشيخ.د)1(

.138ص،ا779ا!793

924.ص(11ا)ج،الحضارةقصة)2(

385-386.العدد،المسيحيالفكرمجلة،الأولىالمسيحيةللجماعاتالمرييالرسولبولس)4(

,.123.

،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرهـشظر،ت924صا(،)جا!الحضارةقصة،ديورانتول)،(

7922.ص

-125ص،المسيحيالفكرمجلة،الرسولبولسعتيشا،يوسفالأب5()

.2336ص،المقدسللكتابالتطبيقوشطر،93؟ص،الأولونالمسيحيونجويير،آني)6(
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واللاتينيةه)اليونانية،لغاتلأريعاتقانهمعواغرلقيةعبرانيلأئقافةولبولس

نشروسهولة،المجاورةبالأممالاتصالعلىساعدهمما(والآرامية،والعبرانية

والمنطق،الحماسيةكالروحنجاحهأسبابمنكانتبصفاتتميزهمعبينهمدعوته

خارقةقدرةمع،القويةوالعزيمة،الحيالععليالتفكيرثم،المناقشةعلىالمدرب

عاماطارجؤذلككل،أغراضهلخدمةوتحولرها،والمذاهبالآراء،تطويععلى

)1(.التعبيرلةموهبتهتصوغه

جؤكاناسمهفيهاوردمرةأولوان،الأربعةالأناجيلجؤلهذكرأييوجدولا

أشدمنكانالمسيحيةإلىدخولهقبلانه:يوردالذي2("الرسلأاعمالسفر

استفانوس،قتلحادثةفيحاضراكانفقد،الأوائلللمسيحيينالمضطهدين

والنساءالرجالولأخذالبيوتويدخلالكنيسةعلىيسطووكان)3(،بقتلهوراضيأ

يتمتعكانالتيالسياسيةالسلطةطبيعةالسفريذكرولا4(،السجنمافيليمويلقي

تجعلهالقيالكهنوتيهالسلطةولا،السجونفيالناسبوضعلهتسمحوالتيلها.

بالتجديف.اتهامهبعداستفانوسقتلعنراضيا

المسيحيلاهدخوله-ب

فقد،لهامضطهدأكاقأنبعدالمسيحيةالىدخولهكيفيةالأعمالسفريروي

أورشليمخارجالمقيمةاليهوديةالجماعاتالىرسائلآنذاكالكهنةرئيسمنطلب

موئقينولجلبه!االمسيحيةفيدخلواالذينوالنساءالرجاليمسكاقيستطيعلكي

فسمعالأرضعلىفسقطالسماءمننورلهظهردمشقمناقترابهوعنداليها،

الذييسوعأنافقالأنت،منلهفقال،تضطهدنيلماذاشاؤلبشاؤل:يناديهصوتأ

فيقالالمدينةأدخلالمسيحلهفقالافعلانترلدنيماذالهفقالتضطهدهانت

يسمعونصامتينفوقفوامعهكانواالذينالرجالوأما،تفعلأنينبفيماذالك

فاقتادوهبولسأعمتاقدالضوءوشدة،الصدمةهولوكاقأحد،يرونولاالصوت

هـشظر.؟7صه،وتطورهانشأتهاالمسيحيةجنيبر،شارلينظر،،بولسشخصيةعن)1(

Cambridge, at the)للا،Mcnaill: New testement teching in the light of .31 Paul

university, press, 2391 ، p ، viii

7.58:الرسلأعمالسفر2()

)3(.8.1
..لا.م

.83:ن.م)4(
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ويشربياكلأنيستطعفلميبصرلاأيامثلاثةفيهاوبقي،دمشقالىوأدخلوه

لانذلكفرفضبولسمكانالىيذهبأنحنانيامنطلبالمسيحانثمشيئا،

بولساختاربأنهالمسيحفأخبرهعليهمبسطوتهالمسيحتلاميذلدىمعروكثبولس

فاعتمد،،عيناهوفتحتيشفيهأنفاستطاعحنانيااليهفذهبرسالتهلحمل

علماءوينشطايامأ91(4دمشقفيالذينالتلاميذمعوكاقفتموى،طعامأوتناول

الدكتورفيرى.دمشقالىأجلهامنسافرالتيالمهمةطبيعةفهمجؤالأديانتاريخ

رئيسسلطةأقمنها،عديدةمشاكلتثيرنفسهاالروايةهذهالفه)2())انعبدفرج

دمشق،جؤاليهايذهبأنبولسأرادالتيالجماعاتتشمللاأورشليمفيالكهنة

بعضلخطفسرلهمهمةفيأوفدقدبولسيكونانالصوابمنوالقرلب

القتلهمنعصابةمعهوكانتالأكبر،الكاهنسلطةعلىالمتمردينالمسيحيين

الرسلأعمالروايةإنالأكبر،الكاهنمنرسالةيحمليكنلمولكنهواذجورلن،

((.دينيةطبيعةإلىالسياسيةطبيعتهامنبولسمهمةحولتقد

تانيةروايةمع.الأعمالسفرفيلوقايقصهاالتيالروايةهذهوتنناقض

طرلقعلىكانوحينإنهيقولحيثبولسلسانوعلىنفسهالسفرفيوردت

يسوعأناليفقالياسيدأنتمن))فأجبتعظيمونورصوتلهظهردمشق

يسمعوالمولكنهموأرتعبواالنورنظروامعيوالذين،تضطهدهأنتالذيالناصري

وقفوابولسمعكانواالذينفانالأولىلوقاروايةفعلى((أ3(،كلمنيالذيصوت

كانواالذينأنتبينفإنهابولسروايةاما،أحدأيرونولاالصوتيسمعونصامتين

وعلىالقصةلهذهثالثةروايةهناكأنعلى،الصوتيسمعواولمالنورنظروامعه

روايةوتتاقضلوقىاليهيذهبماتدعماغريباس،الملكوامامأيضابولسلسان

صوتاسمعتالأرضعلىجميعناسقطنا))فلمايقولحيث،السابقةبولس

هذاإنمعه)ا"،الذينبقيةدونفقطلهالصوتسماعمسألةفجعل((أ4(يكلمني

أنالمسيحمنهطلب،المسيحيةإلىبولسدخولاعند،دمشقجؤيميشكانمسيحي:حنانيا،

.125ص،المقدسالكتابموسوعةينظر،.يشفيهلكيبولسالىيذهب

)1(،1 1-9.91:الرسلأعمالسفرفيكاملةالقصةهدسو

ا()طالعريية،الافاقدار)بم(.النصرانيه،عالميهدعوىنقض،والأديانالعقائدموسوعلأ)2(

.4ه,,0!م،4همصر،!القاهرة

.229:الرسلأعمال.)3(
سمر

.26:14ن..)4(
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الباحثينمنالبعضجعلالسفرفيالمرولةالقصةغرابةمعالروايةفيالتتاقض

واصبحالمسيحيةالىبولس))وادخل2(:شلبيئأحمد.ديقوللذلكأمرهاجؤيشك

لممخترعهقصهآخروقويراهقوميصدقهالذيالنسقلهذاذلكوتملهامعلما

حئكها((.يجذ

هيللمسيحيةبولسعداوةانالباحثينمنكثير))يرى:ثانموضعفيولقول

التهديدسلاحجديد.بسلاححو!اجؤليستمرفيهابالدخولليتظاهردفعتهالتي

جؤدخلهاقدفهوومسخها،مظاهرها،وطمسمعالمها،لافسادالداخلمن

به(()3(-يطعنهاسلاحألهاالظاهرياعتتاقهمنلبخذالظاهر

عليهقامتالذيالوحيد))الأساسفهيبمكانالأهميةمنالحادثةهذءإن

التسليمفتمفيها(()4(،للتبشيرالمسيحمنرسولأاختيارهثمالمسيحيةقبولهدعوى

يستطيعواولموصدقوها،منهسمعوهاالذينالمسيحيينقبلمنالقصةبهذه

الشيءالمسيحيةعلىيضفيأنلاحقالهاتاحماصحتها،منالطكداورفضها

انجيلمحتواهجؤيشبهلاوالذيبه،يبشرالذيالخاصانجيلهيظهروأقالكثير،

الأناجيلجؤموجودةعدهتعاليمجؤمحتواهنلمسأننكادالذيالحقيقيالمسيح

منهيستفسرانالىالأمراضطره!اذا،وخطبهرسائلهفيبولسنمضهاالأريعة

إلىدخولهبقصةشبيهةاجابةالسؤاللهذاأعدقدفانههذاانجيلهحول

:فيقولتناقشلاJ1-كلعلىولكنهاترفضأنواماتقبلانامافهيالمسيحية

لملأنيانسانبحسبليسانهبهبشرتالذيالإنجيلالأخوةأيهاوأعرفكم))

لقائهمسألةانفكما(()5(،المسيحيسوعبإعلانبلعلمتهولاانسانعندمناقبله

فانكذلك،باسمهشحدثبانالحقأعطتهقدقبلهمن!ارسالهالمسيجبالسيد

بالمسيحيةيتلاسعببانلهسمحقد-يدعيكما-مباشرةمنهللإنجيلأخذه

يضيفه،ماواصبحوحوارله.المسيحالسيدتلاميذيفهمهاكمالاهوأرادهاكما

المسيحية،فيهامةوتطوراتالمقدسالكتابتراجمفياختلافات،الوهابعبدأحمدينظر)1(

.15أص،امهـ879ا704مصر،(،))ط،وهبهمكتبلأ2

.601ص،المسيحية()

.124ص،ن.م)3(

.أاهص،المقدسالكتابتراجمفياختلافات،الوهابعبدأحمد)4(

11.:اغلاطيةاهلال!بولسرسالة)3(
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الذيالأممرسولمنفيهالانقاششرعيةقضيةالتعاليممنبهالعمليبطلوما

)).مباشرةالمسيحمنتعاليمهأخذ

تلكفيبولسبهايمركانالتيالنفسيةبالحالةالباحثينبعضولشكك

فيبأفرادهايزجللمسيحيةمضطهدمنالمفاجىالتحولهذاسببتوالتيالحقبة

فيرى،الأممورسول?Jjالأالمسيحيةداعيهالى،الموتإلىولسلمهمالسجون

أزمةإليهبالنسبةكانتروحيةبتجرلةمزقدبولسالقديس))انا(ماكناليئ

وعلاقةاجلهمنوعملهالمسيحالسيدلشخصالداخليةنضرتهحددتقدعنيفة

لاضطهادهم-تحمسهكانلريما))وديورانت)2(وليقولبينمابه((الإنسان

فيوكان،نفسهفيوقتئذسرتخفيةشكوكمنناشئأ-المسيحتلاميذاضطهاد

منظرولعلندم،يعقبهالذيالنوعمنتكنلمالقسوةهذهولكنيقسوأنمقدوره

-الشبابذكرياتمنلمحاتولعل،يموتحتىبالحجارةيرجموهواستفانوس

عليهوتشغلذاكرتهبهافتضطربخيالهالىتعودكانت-المسيحصلبذكرلات

فيلهالمسيحظهورقصةمعالتخيلاتهذهيريطثم((،خيالهوتهيجسفرهفي

هذهاحدثتالميالعوامليعرفأنأحدوسعفي))ليسمنهاليستنتجالصحراء

منقاساهماولعل،الرجلطبيعةجؤأساسيانقلابمنأعقبهاوماالتجرده

فيبرقومضةلعلأو،اللافحةالصحراءشمسفيالطويلالشاقسفرهفيالتعب

جسمفيأثرقدكلهذاكأوهذامنشيئالعلالحرارةشدةمنثاشئةالسماء

بالعمليةفدفعوالأجرامالشكيعذبهعقلوفي،بالصرعمصابأكاقريماضعيف

غايتها(()3(،الىالباطنعقلهفيتجريكانتالتي

مشتركين:عنصرلنإلىالتحولهذافيعزو4(جنيبزشارلأما

،الهزاتإلىالنازعةبل،المتقلبةنفسهالداعيةشخصيةخصائص:الأول

الصوفية.والتهيؤات

فشيئا،شيئالديهاللاشعورأعماقجؤتراكمتالتيالآثيراتتلك:والثاني

ريي))انه:فيقولصغرهمنذنشأحيثطرسوسبيئةهيالتأتيراتهذهوأول

Paul، viii!1).،ك New testment,teaching in the lightof)

252.ص،أاج.الحضارةقصة)2(

253.صن!.م()

79.صوتطورها!نشأتهاالمسيحيةيفطر!)4"
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منبهامتازبماالمهجرريوعفيولكن،الفلسطينيةاليهوديةأحضانبينلاحقيقة

طفولتهمنذأنه،تبيناواذا،الأديانبينالتأليفنحوالقوةمتفاوتةونزعاتمرونة

بهذافأنغمس،ولبعثيموتبإلهالناسإيمانجانبكلمنبهأحاطقد،الأولى

التفسيرهوالمهمالثانيوالتأثير(()1(،بذلكيشعراندونبهأشربحتىالإيمان

قادرغيربأنهيشعرجعلهمتشددفهممنيحتولهومااليهوديةللشرلعةالفرلسي

جوانبمنجانبكلفياليهوديةالشرلعةتبرزهاالتيالخطايامقاومةعلى

وافتقاراثمحالةفيأصبحتروحهوبأنالفهعنابتعدبأنهيشعروكان،الحياة

منالمسيحيينلدىوجدءمابقوةانتباههيستثيرأنالطبيعيمنفكان،الكمالالى

انهاتضحمافإذا،الخاصةالنفسيةحالتهمعبالمقارنةاليقينفيالسعادةمظاهر

صبغتقدللمسيحيةصورةامامنفسهوجدبل،الجليلأهلبامالفقطيواجهلم

البشر،خطاياعنالتكفيرمعنىالمسيحموتفحملتاليونانيةبالروحمادرجةالى

ثماليهاتستتدالتيويالدعائمالمعاجمبهذءافتتانهتصوراليسيرمنفاصبح

الأمثلالحلهويلمسهفيمابأنالأمربادئفيالغامضاللاشعوريإحساسه

علىهذاالمفاجئتحولهفهمفيمكن)2(.بعيدأمدمنذنفسهتحاورالتيللمشكلة

التحولهذاإتماممراحلتصبحولذلك،التأثيراتهذهمنتراكملماتفجرانه

.المجهولطيفيالمباشرالحقيقيسببهظلوان.الوضوحكلواضحة

ومؤلفاته4رحلاته-ج

الذلنالتاوميذمعبقيالمسيحيةدخولهوبعدبولسأقالأعمالسفريروي

المسيحباناليهوديةالمجامعفييبشرابتدأالوقتذلكومنذأيامادمشقفيكانوا

الذينبالتلاميذلتأثرهونتيجةالمرحلةتلكفيبولسانيبدووالذيالله)و(،ابن

خيالهيذهبيكنلم،مباشرةمنهمالمسيحالسيدقصةوسماعهدمشقفيكانوا

،الربقبلمنالموعودالمسيحوانهنبيأالمسيحالسيدكونمنابعدالحقبةتلكجؤ

الآعمالسفرانوالدليلاليهود،مجامعفيالمسيحتلاميذبهيبشركانماوهذا

دمشقفيالساكنيناليهودولحيرقوةيزداد))كانبولسانالفقرةهذهبعديذكر

)ابنعبارةاماالربقبلمنلليهودالموعودالمسيحأي((المسيحهوهذاانمحققأ

.(بتصرف)،69ص،وتطورهانشألقاالمسيحيةجنيبر،شارل)1(

شظر)2(
.89صان،.م

.991:الرسلأعمال)3(
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بكثرةاليهوديستخدمهكانالمصطلحهذاوانالمجاز،علىتدلفهيالسابقة(الله

طرلقعنجاءاللاهوتيالفكرهذاإلىبولسفكرتفيرواق،الحقبةتلكفي

لهذهالمجالفسحتالتيوالبيئةأعماقهداخلتتصارعكانتالتيالعديدةالمؤثرات

هذهوتاثير،داخلهجؤيحملهكانالذيالخصبالخيالهذاالىتقفزانالأفكار

.فكرهيغيراأناستطاعامهمينمكانينيشملالبيئة

نااستطاعيقتلوهاناليهودحاولأنفبعدأ("العربأبلادالىذهابه:الأول

مدةودامتدمشق)2(،شرقجنوبالواقعةالصحراءالىهـلذهبدمشقمنيهرب

يذكرها،ولاالحقبةهذءعنالأعمالسفريتحدثولاسنواتثلاثهناكمكثه

الراجحإنالاسكن،وأين،التقىوبمنالئلاث،السنواتتلكجؤفعلماذايعلمولا

الطفولة،افكارالقديمةأفكارهترتيبإعادةعلىبولسساعدتالسنواتهذءأن

الحياةوطبيعةوآلهتها،طرسوسوذكرياتالفرلسييناليهوداساتذتهوتأثير

يجاهراخذحيث،أورشليمالىعودتهبعدظهرالسنينهذهوتاثير،فيهاالهيلينية

الىالتلاميذفأرسلهيقتلوهأنفأرادواهـلباحثهماليونانيينولجادل4المسيحباسم

لليونانيينمخاطبتهخلفيةعلىجاءلبولسالتلاميذأبعادانولبدور(،طرسوش

المتمسكونالتلاميذوهممحادئاتلهكذارافضينكانوالأنهملهم،ومجادلته

علمهماليهوداثارةمنخوفهممعالأمميينومجالسةمخاطبةتحرمالتيبالشرلعة

أما،منهمواحدأبولسيعدوالذي،بالأخصالهيلينيينيضطهدونكانواالذين

نأفبعدوتريى،عاشحيثطرسوسامدينةفهوبولسفكرغيرالذيالثانيالمكان

عنهيعرفلاسنواتفطنيلمدةطرسوسفيبقيهناكإلىالتلاميذارسله

فيهومااليونانبينالم!شرالدينيالتصوفبأثرهناكشعرولعلهشيئا،التارلخ

الحقجةهذهويعدبعد)4(،فيماتفكيرءعلىلتنعكسالمنقذبمجيءتبشيرمن

والتي5(المسيحيهطالدعوةقاعدةانطاكياإلىمعهيأخذهلكيبرناباأتاءالطوللة

المسيحيينيدعلىهناكتشكلالذيالهيلينيالفكرمنينهلكاملةسنةفيهابقي

جاءتالفابل،الأعمالسفرجؤتردلاالعرببلادالىدمشقمنبولسهروبمسألةان)1(

.1:17-18ضحلاطيةأهلإلىرسالتهفيلسانهعلى

23.صهه،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرينظر،)2(

9.92:الرسلأعمال)3(

253.ص.11ج،الحضارةقصة،ديورانتول)؟"

25.أ:االرسلأعمال()
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باسمالتلاميذدعيانطاكياجؤوهناكالاضطهاد،نتيجةأورشليممنالهاريين

1(.مرجلأولالمسيحيين

منالكفيرخلالهاصادفتهوالتيالتبشيريةرحلاتهفيانطلقانطاكياومن

فارقهماأنالأخيرلبثماالذيويوحنابرنابامعالرحلاتهذهأولىابتدأت،العقبات

انفصلبسببهاوالتي،المفارقةلهذهالحقيقيالسببيعلمولا)برجة(8،مدينةفي

الأخوةتفقدعلىاتفقاولرنابابولسانالأعمالسفريرويحيث2(،بولسماعنبرنابا

الذيبولسفرفضيوحنامعهمايأخذاأنبرنابافأقترحسولة،زاروهاالتيالمدنفي

فارقحتىشجاربينهمافحصل،معهمايأخذاهلابرجةفيفارقهماالذيانيرىكان

يوحنامفارقةسببحولالفقراتهذهسوىتوضيحأييردلاالآخزر(،احدهما

يبديحتىلكبيرةدرجةالىمختلفةكانتالنظروجهاتفانيبدوماوعلىلهما،

معارضةمنويرنابابولسواجهماأيضأالسفرولورديوحنا،منالموقفهذابولس

الناسثارحيثبيسيدية+،انطاكياجؤأولهماابتدأتمختلفةمدن!شديدة

إيقونية"!ؤنفسهالأمروحدث،المدينةمنوأخرجوهماواضطهدوهماعليهما،

.ما!قدأنهظنواحتىالمدينةخارجوجروه،ورجموهبولسضرب*لسترهوفي

غالبيةيتزعمهكانالذيالاتجاه-:الأولاتجاهينفيالمعارضةهذهوتمثلت

اليهوديةعنانشقاقأيعدونهاكانواالىالمسيحيةالدعوةلهذهرفضهمفياليهود

إلىدخولهعندلهالشديدةمعارضتهمفينلمسهماوهذا،الهيكلوسلطان

فيها.للتبشيرمجامعهم

26.:11الرسلأعمال(

موسوعةينظرتركيا،فيالجنوبيالساحلعلىالواقعةانطاكياخلفتقعمدينة:برجة

6.اص،المقدسالكتاب

بولس.!اقامرحلاتأريعالأعمالسفريذكر(

27-92.:51الرسلاعمال(

فيولرنابابولسزارها(الحالية)تركياالصفرىأسياقلبفيمدينةبيسيدية:انطاكيا

46.ص!المقدسالكتابموسوعةينظر،.الأولىالتبشيرلةسفر!ما

غلاطيةلمقاطعةتابعةمدينةآنذاكوكانتبولسفي!ابشرتركيا!غرييفيمدينة:)يقونية

53.ص،المقدسالكتابموسوعة،شديدةمعارضةفيهالقىوقدالرومافية

يمنمهولم،يموتانوكادبولسفيهارجم،الرومانيةغلاطيةمقاطعةفينائيةمدينة:لستره

277.ص،المقدسالكتابموسوعة،الثانيةالتبشيرلةرحلتهفييزورهاأنمنهذا
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علىلاحتوائهابولستعاليمرفضواالذيناليهودالمسيحيونيمثله:والثاني

التعاليملهذهرفضهمقيجلياهذاولظهر!المسيحتعاليمتخالفعناصر

مسائلحولولرنابالبولسومجادلتهمانطاكيا!التبشيرلةقاعدتهإلىوذهالهم

أورشليم.اجتماععقدالرفضهذاإثروعلى!الشرلعة

علىتدلالنصوصانحيث،غلاطيةمدينةالىكذلكينسحبالرفضوهذا

ألوهيةحولبولسادعاءاتوفندواالمدينةهذهالىذهبوااليهودالمسيحيينان

غلاطيةأهلالىرسالتهيكتبانالىبهحدىمماتعاليمهوحول،المسيحالسيد

تتتقلونأنكمأتعجب))أنيفيها:فيقولوالسخطالغضببمعانيتزخروالتي

انغيرآخرهوليسآخرانجيلالىالمسيحبنعمةدعاكمالذيعنسريعأهكذا

فينفسهالأمرهـلتكرر(()1(المسيحانجيليحولواانولريدونيزعجوكمقومأ

إلىدخولهوعدماليهوددعوةعنتخليهوهوجديدعنصرمنالاالأخرىرحلاته

ولرنابابولس))فجاهرالسفر:يقولالمختلفةالأممإلىدعوتهوتحويلمجامعهم

أنكموحكمتمعنكمدفعتموهاإذاولكنالفهبكلمةأنتمتتكلمواانيجبكاقوقالا

إلىذهابهوكذلك(()2(،الأممالىنتوجههوذاالأبديةللحياةمستحقينغير

سماعهموعدم)صرارهمورأىهناك)3(ليبشراليهودمجمعالىودخولهكورنثوس

الأمم"4(.الىاذهبالآنمنرؤوسكمعلىدمكملهموقالئيابهنفظله

والمدنالأشخاصإلىيكتبهاكانالتيبالرسائلدعوتهلإيصالبولسواستعان

عشراريعةالرسائلهذهعددويلغفيها،للتبشيرسابقادخلهاقدكانوالتيالمختلفة

بعد)6(،دونتقدالأناجيلتكنلمحيثم51-67مابينجمحعهادونترسالهء5(،

سنه"7(.عشربخمسةانجيلاقدموكتابةالرسائلكتابةبينماالممتدةالحقبةوتتراوح

6-8.:اغلاطيةأهلالىالرسالة)2(

46.:13الرسلاعمال()

رسالة،الرسلمنشوراتالففالي!بولسالخوريينظر،،كورنثوسفيالموجودةالجماعاتعن)3(

.ام399أ(،)ط،الحديثةالكرلممطابعكورنئوص،اهلالىالاولىبولسالقديس4

.18:6ن-م()

إلىالرسالة،الثانيةكورنثوس،الأولىكورنثوسروما،أهلالى))الرسالةهي:الرسائل"5(

الأولى،تيموثاوسالئانية.تسالونيكي،الأولىتسالونيكي،كولوسي،فيلبي،أفسس،غلاطية

*"العبرانيين،فليمون!تيطس،الثانيةثيموثاوس6

.801صالجديد،للعهدمجددةقراءةعفاص،بيو!)7(

62.ص،الجميلالردالفزالي،الإمام()
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حجمهافيتمثلوحدهافهيالجديدالعهدجؤبالغةأهميةبولسولرسائل

ناالقولولمكنالتعليعية(،)الاسفاروتسمىجميعأالرسائلأسداسخمسة

وردتالتيالتشرلعاتوان.المسيحيةفيالتشرلعمصدروحدهاهيبولسرسائل

1(.وتشريعاته)لرسائلهوصدىتكرارأكانتالأخرىالرسائلجؤ

فهيلبولسالشخصيةبالصبغةتصطبغأنهاالرسائلهذهعلىهـللاحظ

مجملهاجؤوهيوخاتمه"2(،ديباجةلهاشخصيةرسائلبل،بالطبعلاهوتيةليست

التعاليمونبذ،بتعاليمهالتمسكعلىتحثهممعينةوأماكنأشخاصالىموجهة

بل،إليهالرسائلهذهنسبةصحةعلى)جماعثمة1)وليس)3(،تخالفهالتيالأخرى

تلاميذهبعضبيدكتبتاليهمنسوبةرسائلأريعانالىيميلالمحققينبعضان

لعلأوالينا)3(تصلولمفقدتقدرسائلهناكوانسنة(()4(،بعشرينوفاتهبعد

مؤتمرنيقية.جؤغيرهاالكثيررفضتكمابعدفيمارفضتهاقدالكنيسة

بولسيقوللذلكالفهمصعبةبولسرسائلانعلىالمسيحيونيتفقويكاد

هكذا،يفكروقاكثرهمأوقراءتهاحاولواالذينالمسيحيين))فجميع6(:الفغاليئ

((.محسوسةليستالتيالمجردةبالأفكارمليءوهوولدور،يدور/الرسولففكر

منالعديدجؤمنثورانجدءوالذيتعالىالفهتوحيدمنرسائلهتخلوولا

يسوعيقوليقدرانانأحد))ليس:كورنثوسأهلالىرسالتهفيفيقولرسائله

خدموانواعواحد،الروحولكن،موجودةمذاهبفأنواع،القدسبالروحالارب

الكليعملالذيواحداللهولكن،موجودةأعمالوأنواع،واحدالربولكنموجودة

ماعكسوهذا،الكلفيالكليعملالذيهوالواحدالفهجعلفقد(()7(،الكلفي

سياتيكما-الثلاثةالاقانيمإلىالإلهيةالأعمالوتوفلعالنصارىعقيدةمنيفهم

.122ص،المسيحية،شلبيأحمد1()

53.ص،اللهكلمةالجديدالعهدهلالسقار،منقذ()2

هـ2.6:غلاطية15،:اكورنئوسأهلالىالرسالةينظر،)3(

هدايةموقعهـ،1423،المكرمةمكة،شوال4اللهكلهالجديدالعهدهلالسقارمنقذ41(

.35ص(لثح!*.Islam.كيه)رىلحياا

243.أص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير)3(

بلروت!،لبنان)طا(،والنشر،للطباعةدكاشمؤسسة،الكتابيةالرابطة،ورسائلهبولس()6

.أأصم،1002

.هـ12:7كورنثوسالىالأولىالرسالة)7(
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عنهونفىله،القدسالروحاعانةمعربأ13(.المسيحالسيدجعلانهثم-بيانه

واحدإلهيوجد)الأنه:أيضاويقولوالريوبية،االألوهيةبينوفرق،الألوهية

فديةنفسهبذلالذيهوالمسيحيسوعالإنسانوالناساللهبينواحدووسيط

يسوعواحدورب..الآب.واحدالهلنا))لكنأيضأ:هـلقول2(،(أالجميعلأجل

أيضا43(.الربويينالفهبينبولسفرقفقدويهذا(()3(المسيح

السيدلتلاميذارضاءالتوحيديةالمعانيهذهذكرتعمدبولسانهـلبدو

مجامعهمإلىدخولهعندعليهاليهوديمارسهكانالذيللضغطوتخفيفأ،المسيح

فيها.للتبشير

وفاته8-د

حادثةبذكرولكتفي،بولسوفاةعنشيءايالرسلأعمالسفريذكرلا

انهيرونالمسيحيينالمؤرخينانالا،أخرىتفاصيلأيذكربدونروما)3(فيسجنه

)حدىوتقولالمحاكمه"6(،فيالمطلوبةالشكلياتلهأجرلتانبعدرومافياعدمقد

731(.منفرداعدمقدكلاهماكانوانواحدوقتفياعدماوبطرسهوانهالروايات

خمساالمسيحخدمقدبولسانقولهالذهبفميوحناإلىنسب))وقد

9())الىكمبيئجانهـلذهب(()8(،والستينالثامنةسنفيأستشهدوانهسنةوثلائين

مإ(.63سنةتوفيقدانه

02.16:يوحناينطرالمعلمبمعنىوالجديدالقديمالعهدفيتفهماللفظةهذها(

.25:الأولىتيموثاوس،

.86:الأولىرنئوسكو3(

.152-153ص،المسيحالسيدحياةالدملوجى،فاروق4(

)3
وأطلقروماجؤالأولى،مرتانسجنبولسانالمسيحيالتراث))يروي28الرسلأعمالسفر

أيضأروماجؤوالنانيةتيموئاوسالىالأولىرسالتهبولسكقبوفيهاسنتينبعدسراحه

ينظر،"هناكالسجنفيواعدمرسائلهاخروهيثيموثاوسالىالثانيةرسالتهفيهاوكتب

9236.ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير

القديسمهدمنشورات،الرابعالياسالبطرلركترجمة،الرسولبولسهولزنز،جوزيف(

.447ص،8691,.،البلمند)طم!(،،اللاهوتيالدمشقييوحنا7

268.ص1(1ا)ج،الحضارةقصهديورانتاول(

.8،1ص!النصارىاقانيم،السقاحجازيأحمد9(

33.ص،الكنيسةتاهـلخقراءةالىدليل(
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مزرعةفيالقطعأماكنأحدفيميلينبعدعلىصفيرة،مفارةجؤبولسودفن

الىهناكويقي،الملوكيةبولسالقديسكنيسةاليومتوجدحيثالرومانيةلوكينس

1(.آخر)مكاقإلىنقلهتمحيثالميلاديالثالثالقرقجؤأورلياناضطهاداتايام

بولسلفكرموجز2-

هذاولبرز،المسيحيةالعقاثدوتشكيلتكولنفيالكبيرالأثربولسللرسولكان

لهذءالنهائيالتشكيلفيأثرتومعمقداتأفكارمنبولسخلفهماجؤالأثر

النهايةجؤلمحلالمسيحيالتراثمنالكبيرالحيزوأقوالهأفكارهوأخذت،العقيدة

تلاميذء.وتعاليمنفسهالمسيحأقوالمحل

أفكارمنسواهماو!مل!المسيححولبولسالرسولتفكيرجلولتمركز

ليسالأولالمقامفيبولسالقديس))مايهمبرهيه)2(:اميليقوللذلكوتشريعات

يعبرالذيالمسيححولكلهفكرهيتمحورولهذاالإنسانانقاذبل،اللهطبيعةكشف

)الأعرفه:بولسقولفيجليأيظهرالأمروهذا"بالإنسانالفهعلاقاتجميععن

قدانيليسالأمواتقيامهالىابلغلعلي4بموتهمتشبهاالامهوشركةقيامتهوقوة

.يسوعالمسيحأيضأأدركنيلأجلهالذيأدركلعليأسعىولكنيكاملأصرتأونلت

(()3(.يسوعالمسيحفيالعلياالفهدعوةجعالةلأجلالفرضنحوأسعى...

فياليهيسعىكانفيماكبيرأنجاحأحقققدبولسفانالعلممةالمقاييسوجؤ

فييكمنهذانجاحهوسر،المسيحيةعلىيفرضهاكانالتيوعقائدهتعاليمه

كثرلن،الألأرلحللجميعنفسياستعبدتالجميعمنحراكنتاذ))فانى:قوله

الناموستحتكأنيالناموستحتوللذيناليهودلأريحكيهوديلليهودفصرت

بلالستانيمعناموسبلاكأنيناموسبلاوللذينالناموستحتالذينلأريح

المسيح!حولايتمحورفكرهانويما(()4(.للمسيحناموستحتبلللهناموس

يعملانعليهكانالألوهيةثمالتقديسمراحلالىالشخصيةبهذءيصلولكي

رأسه،فييحملهاكانالتيالتفكيرمناهجتعددذلكعلىوساعدهفيها.فكره

الفكرلة:المناهجهذهومن،شخصيتهبهاوتصطبغ

.iJjالربولسهولزنز،جوزلف)1( !jيهـ.6ص

.3هصه،الهلنستيةالفلسفة)2(

01-3.15:فيلبيمومنيالىالرسالة()

.2-ا991:الأولىكورنثوس)4(
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عليهاونشاولدالتىاليهوديةاخلفيةأ-

والوطنية،الدينيةالاتجاهاتفيالصرامةشديد))فرلسيأوالدهكانلقد

وفيالمدرسةجؤتعلمهاالتيالمقدسةالأصليةالكتابلغةأسرارالىابنهفأدخل

جؤاليهوديةالعائلاتاقبالدينالتمسكعلىوساعده(1(()السبعينيةالترجمة

بكاملتتمتعكانتأنهاإلامنلقة،عنصريةمستعمراتتشكلكانتطرسوس

ليكملأورشليمالىانتملبولسانويبدو)2(الرومانلهايتمتعكانالتيالحموق

اليهوديالدينيالمجمعفيعلومهتلقىانبعد،اليهوديةالشرلعةدراسةهناك

كانالذىهللحفيدغملائيل"يدعلىتعلماورشليموفي،طرسوسفيالقائم

إلىينقسمونأورشليمجؤاللاهوتيون))كانالزمانذلكوفيللسنهدرلن)3("رئيسأ

وشزعمهالشرلعةلقساوةمخرجأيجدانيعرفلينمتساهلاتجاه،اتجاهين

ويتزعمهحرفياالشريعةهـلفسرالتعصبعلىيقومآخرواتجاههلل،

فانهملذلكالكهنةمنمضلايكونبانغملائيلالىقريهوساعده8(()4(،ساماي

دعوتهم)6(.واحباص!التلاميذأ3(قمعفيعليهيعتعدونكانوا

28.ص!الرسولبولسهولزنز،جوفلف)1(

مر،27.ن.م

)السنهدرلن(،الأعلىاليهوديالمجلسفيوعضوألبولسمعلمأكانشهيرافرلسي:غملائيل+

التفسيرينظر!،اليهوديةالدينيةالشرلعةفيكخبيرولقدرونهيحترمونهالجميعكان

228.ص4المقدسالكتابموسوعلأ2352:ص،المقدسللكتابالتطبيقي

تعلم،بابلفي)التتائيم(المشناةمعلميفترةفياليهودالحاخاماتاشهرمن)هليل(:هللت

مفسريأهمومنالقديمالعهدعلىالمعلقينأهممنهـلعدفرلسيين!معلمينيدعلىودرس

اتسمت(هليل)بيتعليهاأطلقالتفسيرجؤمدرسةصاحبكان.اليهوديالدينيالتراث

مقر،العربمطبعة،وآدابهوتسلسلهأصلهالتلمود،موياليوسفشمعوند.ينظربالمرونه.

.31-34صام،959،القاهرة

2335.صالمقدسللكتابالتطبيغيالتفسيرت,025صا(،)جا!الحضارةقصة،ديورانتول)3(

لهالسنهدرلنهللمعتراس)التتائيم(المشناةمعلميمنفرسيحاخام)شاماي(:ساماي"

ينظرابتعصبهااشتهرت(شماي)بيتعليهاأطلقاليهوديالدينيالترأثتفسيرفيمدرسة

32.صأدابه،تسلسلهاصلهالتلمودمولال،شمعون.د

33.ص،الرسولبولسهولزتز،جوفلف4(

ا-8.3:الرسلاعمال)3(

)-9.3:ن.م)6(
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المختلفة،الأرضبقاعفيالمنتشريناليهودلمخاطبةتمامامهيابولسكانلمد

معلماكانفقد،وإقناعبوضوحمعتقداتهتقديمعلىبالمقدرةيمتازكانفقد

منالأكبرالجزءقضىأنهكما،عصرهعلماءأفضليديعلىوتتلمذتعلميهوديأ

))كان2(:هولنزجوفلفهـلقولالمقدسه"ا(.الأسفارفيوالتأملالتفكيرفيحياته

السبعينيةيعوفكانكماواليونانيةالعبرلةبلغتيهالمقدسالكتابيحفظبولس

بسببرحلاتهجؤحملةلصعوبةحفظهمنلهلابدوكان،طرسوسفيكانعندما

أحصوالقد...القديمالعهدمنبآياتتتبعرسائلهوكانت،مخطوطاتهضخامة

اليهوديالتراثمنمهمةأفكاراان((رسائلهفيمذكورةايهمئتيمنيقربما

كانتالتيالدينيةالكتبلدراستهنتيجةذهنهفياستقرمدالمشمولةوالعقائد

ترويانتحاولكانتوالتي،السنينمئاتإلىالممتداليهوديالتراثعلىتحوي

هذءيصوغانواستطاعلهم،المجاورةولالأقوامبالآلهوعلاقتهم)سرائيلبنيتارلخ

الناسوتمسكبقاؤهاحيثمنإلاسابقتهاعنتختلفلا،جديدةصياغةالأفكار

التيالخطيئةفكرهالأفكار،هذهومنللبشرلة،خلاصومنهجديبن،أنهاعلىبها

موسىتعاليمعنانحرفحينانحطالذيالإسرائيليالتفكيرعلىتلحكانت

والتبكيتالنذيرفجا!مالآباء،أوزارالأبناءبتحميليرونكانوافانهموالأنبياء،

بالأبناءالتضحيةأفكاروكذلكي!3(،حزقياللسانوعلىتعالىاللهمنوحيأ

منالعقيدةهذهاسرائيلبنوورثفلقدللآلهه"4(،وارضاءالخطاياعنتكفيرأ

وصاهروهابهااليهودالتصقالتيالوتتيةالقبائلمنجيرانهمعنورثوهماجملة

ومنالقرابينلهاقدمواالتيالوثميةمعبوداتهمذلكفيبمارجسكلعنهاونقلوا

لغضبها)5(.اطفاءالنارفيأولادهماحراقبينها

عقائدالىليحولهالوكميةبالتعاليمالزاخراليهوديالتراثهذابولسفاستغل

لصالحةالأفكارتطولععلىومقدرته،الخصبخيالهذلكعلىوساعدهبهايتعبد

المختلفه.الأممعقائدعلىفكرهانفتاحمنيحملهكانمامع

2335.ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير)1(

,63uالربولس)2( CJs.

4-18.32:حزقيال(أ

9-18.:17الئانيالملوكسفر)4(

ص69-89.،المقدسالكقابتراجمفيوئناقضاتاختلافات.الوهابعبدأحمدينظر،)3(
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فلسفيلاب-خلفية

الأثرطرسوسمدينةفيفيهعاشالذيالهيليفيوالمحيطالفلسفيةللأفكاركاق

دورألعبتا))مدينتانا(:هولزنزجوزلفيقوللذللاالفكريالتكولنهذافيالأكبر

قديمأ))مكانأكونهمافيالتأثيرهذاوجاء((وأورشليمطرسوس،تطورهجؤحاسمأ

الغرييتين،والرومانيةاليونانيةحضارتينبينوحدود،عالميةمواصلاتذوجدا

ظاهرأبروزااليونانيةالحضارةفيهبرزتيونانيأوسطأوكانت...الشرقيةوالبابلية

نابهالمسلمومن(21(،بكثرةفيهاالقاطنينالشتاتيهودجؤحتىعميقأتأثيرأفأثرت

الطوللةاقامتهانبدليل،عليهعظيمأتأثيرااثراقدالحياةفياليونانيوالنهجالعقلية

كمالفتهايكتبكانفقد،اليونانيالتفكيرطرلقةعلىمفكرامنهجعلتطرسوسفي

فلسطينمنخروجهعندلهيترجملمنبحاجةبطرسكانبينما،الأمبلغتهيكتب

التيالأفكارومنرسائله)3(.يكتباقيريدكانعندهاالأخصوعلى،للبشارة

منمحوهايسمطعفلم،صغرهمنذاذهانهفياستقرتوالتيطرسوس!استقاها

فيهاكان))فقدلهاالنذوروتقديمالآلههلعبادةمظاهرمنيشاهدهكانما،وجدانه

بالعالميتصل)ذيا(أو)جويتير(او-طرسوسسيد-طرسوسبعليسمونهاله

الىتصلسانتانعبادةوكانت،الحمولإلهسانتانومنهم،وزرائهطرلقعنالخارجي

فيموجودةالفكرةوهذه،الخصبالهولعثموتايللنار،التذكاريالعيدفيأوج!ا

تمجيدوهو،الحياةعيديبدابالموتالاحتفالولعد،انذاكالشرقيةالدياناتكل

(94(،والقذارةالإئمفيوالفرقوالمجونالعرلذةفيبهويحتفلالظافرةالإلهلقيامه

الذيالفهانيعتقدونالذينالخفيةالعقائداتباعايضاطرسوسفييوجدوكان

الدعاءوصحبحقبإيماقدعى)ذاوانه،قبرهمنقامثمأجلهممنماتقديعبدونه

موهبةفيمعهوأشر!مالجحيممنوأنجاهملهماستجابالصحيحةالطقوسا

اليونانأعدتالميهيالخفيةالغامضةالأديانوهذه،المباركةالخالدةالحياة

اليوناق)3(.لدعوةبولسوأعدت،بولسلاستقبال

9).ص،ورسائلهبولس)1(

Q..3J4(ابولسهولزنز،)2(جوفلف J91.ص

2.صاقم.()

)4(.22
.صلى.م

23.صه،ااج،الحضارةقصة،ديورانتول)5(
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عثمانيقوللذلكرسائلهفيوجليأواضحأكاناليونانيبالفكربولستأثراق

)بولسرسائلانالمسيحيةالإلهياتفيالباحثينلدىالمشهور))ومنأمين)1(:

ومقالات)سنغا(برسائلالشبهقرلبةومضمونهالهجتهافيهي(الرسول

قدوسطفيطرسوسبلادفينشاتهمنمعلومهوماذلكوتعليل)ابكتيتوس(

لعقيدةبولسمفهومفيالتأثيرهذاعلىولستدل"الرواقيةالأفكارفيهشاعت

وقتفيومتعددواحدالفهانالىتذهبالتيالمسيحيهالنظريلأ))انفيقولالتثليث

(المقدس)الثالوثعقيدةان،وثيقبسببالرواقيةالفلسفةإلىتمتدنظرةهيواحد

الأصولهذهاننلاحظولكنا،الرسولبولسالىاصولهاتخطيطفيترجعالمعروفة

أينيصحبانناشيئان:يقولنراهاذبالكتابةصدهلأول)سنغا(كتبفيمامبسوطة

منحقنائمتحننامنوالأرضفوقنامنالنجومذاتالسماءجؤثصيبناتوجهنا:ما

الكونأبدعتالتيالعظمىالقوةنعممنوتلكصدورنافيالتيالأخلاقيةالنزعات

تخلقالتياللاجسعانية()الحكمةوتارةالمسيطر()اللهتارةنسميهاالقوةوهذه

الأشياءخلالتجوسالتي(الإلهيةالروحأنسميهاأخرىوتارةالأعمالجليل

:فيقولديورانت)ر(ولوهوآخر،باحثالأمرهذاعلىولعلقوحقيرها(()2(،عظيمها

منانتقلتقدالرواقيةوالأخلاقمة،الدينيةالمبادئبعضاننعتقدانحقنا))ومن

الرواقياللفظيستعملفهوبولسمسيحيةإلىطرسوسا!المدرسيةالبيئة

مترجموهفيهيستعملالذيالمعنىعلىللدلالةالنفسأي))نيوما!

لمصطلحياستخدامهفييردنفسهالأمر(،وهذا((93كأt))الروح(لفظالإنجليز

خلالالرواقيةالمدرسةفيالاستخدامشائميكانااللذين(القدس)روحو()الكلمة

4(.الأولئالمسيحيةالعهود

لاسيماالبسطاء،النا!اقبلمنالفلسفيةالمصطلحاتهذهفهمصعولةان

الىببولسحداقد،الفلسفاتهذهتقريرعلىيساعدانهلاوالإنجيلالتوراةان

3(،مناقشلأولافهمبدونالفلسفاتهذهقبولعلىوصاياءمنالكثيرقيالتأكيد

.274ص،الرواقيةالفلسفة)1(

278.ص،الرواقيةالفلسفة)2(

.52Oص،ااجاالحضارةقصة)3(

ص278.،الرواقيةالفلسفة،أمينعثمانينظر،)4(

.17ا:الأولىكورنثوسينظر،()
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وسعهفيكانفانهمريكةأسئلةالفلسفاتهذهعنيسألحينكثيرةأحيانوفي

يقتلأنرضيفلمحقأإلهاالمسيحكاناذافيماسؤالهفعندلها،الأجوبةإيجاد

الشيطانعليهاستحوذالذيالعالمبموتهليفتديقتلقدالمسيح))انةفقال

السماءأبوابويفتح،الموتأغلالاديحطميموتانلابدفكانآدمخطيئةبسبب

الأفكارمنالعديديصوغانبولساستطاعوبذلكالقه(()1(،رضواننالمنلكل

الكثر.خصومهبهايحاججكاندينيةآراءإلىولحولهاوالفلسفات

مسيحيةدينيلاخلفية-ص

مصدرلن:منينابيعهااستقىوالتي

،تعميدهبعدالاخرلنوالتلاسميذالحوارلينمناستمدهاالتيالخلفية:الأول

رحلاته.فيلهمولقاثه

منوغيرهاانطاكيافيمعالمهاالهيلينيونالمسيحيونرسمالتيالخلفيةالئاني:

.المدن

عمدهحيندمشقجؤجرىقدكاناليهودالمسيحيينمعلبولستماساولان

ولعدهاالأعمال)3(،سفريخبركماأيامأدمشقفيالتلاميذمعبقيانهثمحنانيا)2(،

كانوكما4(،قبلهغمنالمنتظرالمسيحهو!عيسىبانللإيماناليهوديدعوكان

ويقيبالتلاميذهناكوالتقىأورشليمإلىجاءانهثم،الأولونالمسيحيونبهيؤمن

،طرسوسإل!التلاميذفأرسلهقتلهاليهودحاولانالىيوما53(،عشرخمسةمعهم

لدعوتهالجديدةالقاعدةانطاكياالىليأخذهاليهبرنابامجيءلحينفيهاليبقى

المسيح!إلىينظرونيكونوالمالذينالهيلينيين،بالتلاميذهناكوليلتقي

أورشليم.فيكانواالذينالمسيحييناليهودنظرةمثلواعماله

والاندماجالهيلنيينالمسيحيينتقئلعلىالهيلينيالوسطفينشأتهوساعدته

انطاكياليفضلالمسيح!ااتباعالحوارلينالىتقريهمنكثراليهموتقرلهمعهم

.265ص/اجا/الحضارةقصة،ديورانتولينظر!)2(

.918:الرسلسفراعمال()

.991:ن.م)3(

9.22:ن:م)4(

.18-91:اغلاطيةالىبولسرسالة)3(
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رحلاتهجؤلانطلاقهمركزأمنهاوليجعلوهيكلهاأورشليمعلىالنهايهفي

كانكمابالمسيحمبشرأهذاديدنهعلىوليبقى،اللاهوتيةوأفكارهالتبشيرلة

معلوماته،منهميستقيكاقوالذينانطاكياجؤالهيلينيونالمسيحيونيفهمه

انهعلىيدلوهذااليهود)1(،المسيحيينكنائسعندمعروفايكنلمبأنهومعترفأ

،العاممنهجهافيتوحيديةكانتالتيالكناثسهذهعنبعيدأبالتبشيرقامقدكان

الدينية.الهيلينينالمسيحيينلتعاليمورافضه

يرولهلسببإليهاعادسنه"2(عشرةاريعدامأورشليمعنطوللغيابولعد

عليهموعرضتاعلانبموجبصعدت))وانما:فيقولغلاطيةالىرسالته!

واأسعىاكونلئلاالمعتبرينعلىبالانفرادولكنالأممبينبهاكرزالذيالإنجيل

ليلتقيليس،أورشليمالىبولسعادالسنينهذهكلفبعدباطلأ(()3("سعيتقد

فيورافقوهمعهعاشواالذينوهم،الحقيقيةالمسيحدعوةمنهمليتعلمبالحوارلين

المختلفة،الأممقيبهيبشركانالذيبهالخاصانجيلهعليهمليعرضوانما،نبوته

كما-وإنما،منهميسمعهولمالحوارلينمنيتلقهلمهذاانجيلهانالطبيعيومن

:فيقولالرسالةصفةمنحهقدالمسيحوانمباشرأ4(،المسيحمنتلقاه-يدعي

للشكيدعوومما3(،(أالمسيحبيسوعبلبإنسانولاالناسمنلارسولبولس))

انفراد)6(وعلىالمعتبرلنالتلاميذمنومجموعةبولسبينلقاءمنجرىماوالرلبة

الحقيقي،المسيحانجيلعنيختلفكانالذيانجيلهعليهميعرضلكيوذلك

المعتبرون))وأمااللقاء:هذاعنيقولنراءلذلكبهيبشرونالتلاميذكانوالذي

المعتبرلنهؤلاءفان،انساقبوجهيأخذلاالفهاعنديفرقلاكانوامهماشيءالفم

بطرسكماالنرلةانجيلعلىأؤتمنتانيراوااذبالعكسبلبشيءعلييشيروالم

.21أ:ن.م()

.أ2:غلاطيةالىبولسرسالة)2(

.22:ن،.م)4(

11-12.:ان.م()

.ا:ان.م)5(

يوسفبناللهعبدبنالمددعبدالحرمين)مامالمعاليأبوينظر،بالتلاميذبودسانفرادعن)6(

تقديم،التبديلمنوالإنجيلالتوراةفيوقعمابيانفيالغليلشفاءكص(،7)تهالجوشي

رمضانمصرهالأزهرلةهـ)م!ا(،الكلياتمكتبةالسقاحجازيأحمدد.،وتعليقوتحقيق

68.صام،789أغسطساهـ-893
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(()1(،للأممأيضأفيعملالختانلرسالةعملالذيفان،الختانإنجيلعلى

علىيفيروهاانيقبلواولموغيرهاالختانحولالمسيحبتعاليمالتلاميذفتمسك

لهذاونتيجةوالهيلينيين،بولسيراءكانماعكسوهو،الاممتبشيرحساب

فيبعدفيمابولسولينفرد،الشعبتينبينالافتراقالىالأمرهذاأدىالإصرار

.!المسيحلرسالةالهيلينيفهمهوفقللأممدعوته

آتاره3-

،بعدهمنالنصرانيةخطوم!رسمتعديدةآثاراخلفهمنبولستركلقد

هدفهالىيصلفلكي،ورسائلهارائهفيلهاخططماحسبالعقيدةهذهوصاغت

دعاالتيالموسولةبالشرلعةالعمليلغياناولأعليهكانالعقائدهذهفرض!ؤ

كانالتيوخطبهرسائلهمنالكثيرفييهاجمهافأبتدأبها)2(،التمسكالىالمسيح

ذإنفعها،وعدمضدفهااجلمنالسابقةالوصيةابطاليصير))فانه:فيقوليلقيها

ولقولالفه(()3(الىنقترببهأفضلرجاءإدخاليصيرولكنشيءيكمللمالناموس

التطبيقيالتفسيروييرر(()4(،الاضمحلالمنقريبكفووشاخعتقما))وأما:أيضأ

يخلصانالناموسمنمقصودأيكن))لم:فيقولهذابولسعملالمقدس)3(للكتاب

أما،اليهالأنظارويوجهيسوعالمسيحنحويشيرولن،الخطيئةإلىيشيراقبلالناس

الغاءأهميةعلىكدثم(1،الخلاصننالبذبيحتهالذيوحدهفبالمسيحالخلاص

:فيقولاليهمرسالتهفيكولوسياهلفيوصيبها،العملوعدمالموسويةالشريعة

فيالتيسبتأوهلالأوعيدجهةمناوشربأويكلفياحدعليكميحكم))فلا

كانتالتيالأطعمةلهمأباحوكذلكفللمسيح(()6(،الجسدأماالعتيدةالأمورضل

إلىرسالتهففيالنتميه"7(،سفرنصوحسبالموسويةالشريعةفيعليهممحض

.286:(غلاطية)

ا-23.3:ا791:)2(متى

.18-7:91(عبرانيين)

3،01:5،4:2.21:غلاطية13!وشظرا8:م.ن()؟

2652.(ص)

13:2.:3غارطية،14-215:،افسس7:327-7.9:روميةهـشظر:16-217:)6(كولوسي

21 2: 4، 3: 16X.

-24.ا14:)7(سفرالت!مية
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الابذاتهنجساشيئأليسانيسوعالربجؤومتيقنعالم))اني:يقولروميةأهل

)الا:يقول+تيطسالىرسالتهوفينجسإأأ(هوفلهنجسأشيئايحسبمن

طاهرشيءكل،الحقعنمرتديناناسووصايايهوديةخرافاتالىيصغون

ذهنهمتنجسقدبلطاهرشيءفليسالمؤمنينوغيرللنجسينوأماللطاهرلن

رسالتهجؤفيقولالخمان)و(،الغاءأهميةعلىكذلكوأكد(()2(،وضميرهمأيضا

4(شيء(((المسيحينفعكملااختتتتمانانهلكمأقولبولسأناها)):غلاطيةالى

الخليقةبلالغرلةولاشيئاينفعالختانليسيسوعالمسيحفي)الانه:أيضأولقول

يشرعبأنهيعترفوأحيانا!المسيحإلىآراعهينسبأحيانأوكان0(()3(،الجديد

بلأنالافأوجههمالمتزوجون))أما:يقولذلكوفيالخاص)6(ويرأيههوعندهمن

العذارىوأما...الربلاانالهمفأقولالباقونواما...زوجهاالمرأةتفارقألاالرب

7(.)رأيأ((أعطيولكنفيهنالربمنامرعنديفليس

أبيهمخطيئةفيمشتركينالناسكلجعلانهوبولسقالهمااخطر))ان

منفورأبالطردذلكعلىوعوقبالشجرةمنواكلعصىحين8(الأولئآدم

وانإ()9(بالإنسانيحلالذيالجسديالموتسببهيالخطيئةتلكوانالجنة

المسيحيه153(،فيوالقيامالصلبعقائديضفيبانلهواسعاالبابفتحالقولهذا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

.14:14ل!مية

فيبولسرافق،لبولسومعاونأصديقأكان)اممي(يهوديغيرأصلمنمسيحي:تيطس

الجديد،العهدكتبضمنادخلتباسمهرسالةبولسلهوجه،أورشليمالىفلاراتهاحدى

ص49.،المقدسالكتابموسوعةينظر

.1414:رومية4،4:ثيموثاوساوشظرايضأا-415ا:تيطس

الرهبانية،والأديانالعقائدموسوعة،عجيبةعليأحمدينظر،،للختانالغاثهمسألةعن

93.صم،4002مصر،،القاهرة(،ا)طالعرلية،الأفاقدار،منهاالاسلاموموقفالمسيحية

.52:غلاطية

.123ص،المسيحية،شلبياحمد

.15,1225.:7كورنثوسأ

.12-514:ل!ميه

59-ص،المقدسالكتابتراجمفياختلافات،الوهابعبدأحمد

8-4:اكورنثوسا،66:(ينظررومية : 1 5 23X.
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هذايكن))ولمالخطيئةهذهلمحووقيامهالإلهموتطرلقعنالناسيخلصلكي

ركزوقد،عواطفهميثيرانلابدكاقبلاليونانيونبهيتاثرلابالذيالحديث

كانفقدالوكميين،تستهويأنهاوجدلانهشديدأتركيزاالصلبمسالةعلىبولس

واناالمسيحيةالعقيدةإلىللوتتيينا!قيقيالجذبصلبهئمالمسيحتأليهعنصر

لضربنطاقأوسععلىواستثمارهبهالقولمسؤوليةيتحملمنأولهوبولس

هوىصادفتالتيالفايةلتحقيقاو،الخاصةفلسفتهلنشرأو،الأصليةالعقيدة

الفه)2(،ابنالمسيحانرسائلهجؤليقررثمروما(()1(فيالوثنيينالاباطرهنفوسجؤ

السماءالىصعدوقيامهصلبهويعدالأرض)3(،الىونزلتجسدنفسهالفههووانه

الأحياءولحاسبالأرض)3(،إلىثانيةمرةيعودسوفوانهالقه)4(،يمينعنوجلس

طرلقه،عنالحسناتوكسبالعملمسألةيلغيانبولسواستطاعوالأموات)6(.

ولكن7(،يكفيئلاوحدهالإيمانانولينالصالحالعملعلى!المسيححثفلقد

هذافساعدالإيمان)8(،علىرهنأوالخاوصالبرنوالوجملذلكخالفبولس

مسيحيةالىالدخولوضعف،بولسمسيحيةفيالأمميينمنالكثيردخولعلى

اليهودية،بالشريعةوالتمسك،الختانطياتهافيتحملكانتالتيالحقيقية

لهمأسهلهومايختارواانالأمميينعلىالطبيعيمنفكان،اليهوديوالتراث

الضعففياليهوديةالمسيحيةبدا!فلذلكالوثثية،معتقداتهمالىوأقرب

عناعلانهبعدولاسيماوالهيلينيين،بولسمسيحيةمقابلتدرلجياوالانحسار

اليهيدعوكانماعكسوعلىجميعأ99(،للناسوأنهاالمسيحيةالدعوةعالمية

ممافقط،باليهودالدعوةهذهحسرجؤبعدهمنوتلاميذهيالمسيحالسيد

.138صوتطورها،نشأتهاالمسيحيةجنيبر،شارل)1(

ا.5.4:4ا:)2(عبرانين

.29:كولوسي)ر(2

ا:3،813:ا.)4(عبرانين

4.15:)5(اتسالونيكي

7-9.ا:تسالونيكي5،152:كورنثوس)6(2

94.هـ67:)7(لوقا

.39:فيلبي17.3:222804:4.ا:رومية216:غلاطية)8(ينظر

.2-3692:غلاطية13ا:كورنثوسا-54.16،ا:رومية)9(ينظر
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تعاليمولرفضوا،الحقيقيةالمسيحالسيدرسالةعنيدافعواانبالتلاميذحدا

.1()المواقفمنالكثيرفيبولس

:2غلاطيةX61-49:،15ا:ثيموثاوس2ينظر!بولسلمسيحيةالتلاميذرفضعن،1(

91-2.31:فيلبي3.23-6:5.2:،3-7ا:ثيموثاوسا3-7.أ:ئيموثاوس13،أ
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إلمبث،لفلفير

وأثرهالدينىالاضطهاد

بعدالرسلأعمالسفريذكروكماللمسيحيينالدينيالاضطهادسلسلةتبدأ

الاضطهادهذاالسفرولسمىأورشليمفيالمسيحييناحداستفانوسرجم

الجماعةتلكتملكهكانتماعلىبالسطوبدايتهوكانتا(،العظيئمبالاضطهاد

مماالسجونإلىوالفساءالرجالوجرعنوةبيوتهمودخول،الأولىالمسيحية

التيالاضطهاداتهذهأنواعتوالتثم،المختلفةالمدنالىالهروبالىاضطرهم

اتجاهين:فيتسيركانت

المسيحالسيدبمحاريةتمثلوالذيالفثة،لهذءاليهوديالاضطهاد:الأول

الهيلينستيينخصوصاهوأتباعهتلاميذهالىالعداءهذالينتقلثم،ودعوته!

الحالبطبيعةوكاثتالامميون،وطورهاتبناهاالتيالهيلينيةبالأفكاروليتأجج

يهوديدينيهوللمسيحيينالأولالاضطهادهذافبوادر،اليهوديةالعقيدةتخالف

والديانةالمعبدعن-حينهافي-الصغيرةالطائفةهذهانشقاقمحاولةبعد

يقوللذلك،اليهوديةالديانةعنجديدةآراءالهيلينستينتبنيطرلقعناليهودية

لكثيررئيسياسبباكانللمسيحيةاليهوديةعداءانهـلبدو))اوليري)2(لاسيد.

ولقي((كلهاتكنلمانالأولعصرهاجؤبالمسيحيةقامتالتيالاضطهاداتمن

اليهوديالدينعنخارجينيعدونكانواالذينللمسيحييناليهوديالعداءهذا

الارتياح)3(.وعدمالوشايةطابعيأخذ

منالكثيرالطائفةبهذهأنزلواالرومانانحيثرومانياكان:الثانيوالالجاء

السلطات))انهو:الاضطهادهذاسببانلوريمر)4(جانويرى،العذاب

فيرأواولانهم،المسيحيةوالعقائدالطقوسهدفبالضبطتعرفلمالرومانية

.ر8:الرسلاعمالسفر)1(

!محاضرات،زهرةأبومحمدوشظر،54.ص.العربالىانتقالهاوسبلاليونانعلوم)2(

3.صاا!لسيح،حياةجؤالخفيةالجوانب،المنشاويناصرة92ص!النصرانية

54.ص،اليونانعلوماوليري،لاسي.دينطر،)ر(

4(t-.،98.ص-لارلحالكنسمة
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لتوحيدالمثلىالطرلقةهيالعبادةفهذه،للدولةخيانةللاباطرةعبادتهمعدم

لغويأ((ولادينيأ،ولاحضاريا،لا،المتجانسةغيرالأطرافالمتراميةالإمبراطورلة

أغلبهافيكانتللمسيحيينالروماناضطهاداتانيرىمنهناكأنالا

سنةللمسيحييننيروقاضطهادبدليلالطائفةهذءعلىاليهودمنتحرلضات

علىوقعالذيالأولالحقيقي))فالاضطهاداوليري)1(:د.لاسييقولم،64

وكاق،نيرونالإمبراطورعهـدجؤرومافيحدثمعينهطائفةباعتبارهمالمسيحيين

وحدثت..البلام!فيقوينفوذأصحابكانوااذعليهمحرضينولاشكاليهود

للمسيحييننلرروناضطهادوقصةعنها((مسؤولينهمكانواكثيرةاضطرابات

منعشرةملتهمةاسبوعأواستمرترومافيالنارنشبت))حيثم61سنةتبدأ

المؤرخونيجمعولكاد.تاماتخريبأمنهاثلاثةومخريهعشر،الأريعةروماأحياء

عليهأشارالشعبكرهتحويلولأجل..الحرقبدأالذيهونيرونانعلى

نابعداضطهادهمفيفأخذبالمسيحيينروماحرقتهمةبإلصاقمستشاروه

ئعذبنمرونفأخذ(2(((الحكمنظامقلبومحاولةالفوضىبإشاعةالمحاكمأدانتهم

الحيواناتجلودفيبعضهموضعحتىتعذيبهمءوأتباعههووتفنن،المسيحيين

مطليةثيابأالاخرالبعضوألبسالبعضوصلبلتنهشهم،للكلابوطرحههم

فييسيرنفسهنيرونفكانبها،يستضاءمشاعلمنهمجعلواذلكعنفضلابالقار

فياليهوديةالجاليةتمردسنينبعدتلاهثم،)3(الإنسانيةالمشاعلتلكضوء

الخدمةمنأعفوهمقدالرومانوكان،الرومانيةالسلطةضدم66سنةفلسطين

سنةففيللرومانالجزلةدفعمنسئمواولكنهمالإمبراطوروعبادةالعسكرلة،

ناوحدث،الرومانيةالجنسيةمناليهودالرومانيفلسطينحاكماستشىم66

القائدسارولما،فيهمذبحاواعملوافيهااليهودعلىقيصرلةفيالإغرلقهجم

معفيسيبثيانقائدهنيرونفأرسلاليهودقاومهالتمردلإخمادسورلافيالروماني

لولاالمتمردينعلىالقضاءمنوتمكن،الثورةلقمعجنديألف015علىيزيدما

حياةمنالخفيةالجوانب،المنشاويناصرهـشطر،34؟صاليوناق،علوماوليري،لاسي.د)1(

.5صا،المسيح

م،8891بفداد،،الماليالتعليممطبعة،الرومانتاريخالأحمد.سعيدساميد.ينظر،)2(

16.صه

؟95ص،النصرانية!ؤمحاضرات،زهرةأبومحعدينظر،،للمسيحييننمررونتعذيبعن)3(

.58ص،الكنيسةتارلخ،كمبيجان؟9أص،الكنيسةتارلخلورلمر،جون
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الإمبراطورمنبالقتالالاستمراررأوامربانتظافتوقفنيرونبوفاةالأخباروصول

علىقضىالذيتيتوسولدهإلىالقيادةتركالإسكندرلةالىغادرولماالجديد

الأخباروترويم)1(.07سنةودخلهااشهرسبعةلمدةالقدسحاصرحيثالثورة

وكان،المدينةفيالطعامنفذحيثالحصارتحتالمدينةحالكانكيفالتارلخية

عذبوايؤكلشيئأفيهاوجدوافإذاالطعامعنليفتشواالمنازليقتحمونالناس

شيئافيهايجدوالموانشيئأ،عندهمانأنكرواانهمأساسعلىأصحابها

كلاليهودأماموتبدد..والحرصالدقةبمنتهىخبئوهانهماساسعلىعذبوهم

وغصتوالأولاد،النساء،بجثثالفرفوامتلأت،المجاعةواشتدت،للنجاةأمل

مليونانفقالواالقتلىعددالمؤرخونوأحصى،الشيوخبجثثالمدينةطرقات

الروماناضطهاداتوتكررت)2(،والسيفالمجاعةنتيجةهلكواألفومائة

فيبيثينيهواضطهادم،59سنةدوميتيانزمنفيأشدهاعلىفكانتللمسيحيين

فأرجعواوإهمالها،الناسمنالوثنيةالمعابدخلوبسببم112فيتراجانزمن

وئئيتهم،إلىيعودوالكيوعذبوهم،فقتلوهمالمسيحيينالىذلكسبب

ومعابده!"3(.

فقتل،والمسيحيينوالتلاميذ،،الحواريينمنالكثيرقتلالحقبةهذهوخلال

الإمبراطورعصرجؤالاضطهاداتهذه))واستمرت،وبولسولعقوب،،بطرس

كلعلىالسيطرةبشرعيةأمرأأصدرحيثأم(أ-08)61اوريليوسماركوس

المسيحي،صاحبهايقتللمنوتعطىمشاعةأملاكهمفأصبحتالمسيحيينأملاك

الىيرمونفكانواالأجانباماالرأسبقطعيعاقبرومامواطنيمنالمسيحيوكان

نهرفيرمادهاولرمىتحرقالمسيحيينالقتلىجثثوكانت!الضاريةالوحوش

بعهدم()924-285سنهمنالممتدةالحقبةالنصارىوسممي(()4(الرون

ناإلى3(.العظيغالاضطهاداتبعهدم(03-3312)سنةومن،الكبرىالاضطهادات

،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير؟173ص،الرومانتاهـلخالأحمد،سعيدميىيمما2ينظر4)1(

بعدها.وما12اص،الكنيسةرلختا.القيصرييوسابيوسينظر!)2(

)3(
29.ص،الكنيسةتارلخلوريمر،جور

.59ص،والمسيحيةاليهوديةالديانتينتارلخ،عليانورشديالساموكسعدون)4(

بعدها.ومااصهه،انطاكياالعظمىاللهكنيسة،رستمأسدينظر!)3(

161
http://kotob.has.it



احدىالمسمحيةعدالذيميلانومرسوم313?سنةواصدرقسطنطينجاء

1(-بممارستها)المسموحالأديان

بالمسيحيين.التتكيلفييتفننونالاضطهاداتتلباكلفيالقياصرةوكان

النيرانفيهاوأعملآخرلن،أجسادبالزفتوطليتالبعضفصلبلهم،ولالتمثيل

قسموشويبالمنشار،اخروقونشرالليلهفيلتضيءمشاعلكأنهاتتقدفكانت

وذوبرصاصعليهصبأثمحادقصبكئيرلنأظافرتحتوأدخلتبالمقاليكبير

الجزيةو)ثقال،الأموالمصادرةمثل،كرامتهممنوالحطأهانتهمذلكعنفضلا

منانتزعواانالقياصرةبعضعندوالانحطاط،الأخلاقسوءبلغوقد،عليهم

علىالموتمعظمهناثروقدابائهنمنوالبناتأزواجهنمنالنساءمنلهمراقت

بأنفسهنيرمينأوالأسفلالىالسطوحأعاليمنأنفسهنيطرحنفكنالفضيحة

.(ذلك)2وغيرالبحرقي

الجديدالدينصالحجؤالآخوالجانبمنكانتالاضطهاداتهذهانالا

أورشليم،تركواعندماالمختلفةالمناطقفيالمسيحيةنشرعلىساعدتأنهاحيث

وعند،المدقباقيالىمنهاثمانطاكياوخصوصا،ثانيةمدقالىوانتقالهم

الاضطهادهذامنهرلاأخرىمدنالىينتقلونكانوا،مدينةأيفياضطهادهم

يكن))ولماوليري)3(لاسيد.يقوللذلكالعقيدةهذهبنشرعندهاليقوموا

اسبابمنسببأكانولكنهالمسيحيةانتشارفيالوحيدالسببهوالاضطهاد

يقعالاضطهادكان))لقدأيضأ:ولضيف((الأسبابأهممنكانولعلهانتشارهاه

تتصللادوافععادةتثيرهوكانت،وجيزةفترةالايدومولاوالحينالحينبين

حداماولاشكوهذاالاضطهاد،وقوعاحتمالدائمأهناككانولكنبالدين

الأقلعلىأوالرومانيةالإمبراطوريةنطاقخارحالنزوحالىالمسيحيينببعض

ترجعالإنجليزيةالكنيسةان.نسبيأنادرافيهاالاضطهادكانولايةإلىالانتقال

الئقافي،المركز،واللاهوتالفلسفةكليةالتارلخهعبرالكنيسة،المخلصيمنصورينطر،)1(

55صام،799

.ص!السرلانية،كنيستي،ساكااسحاق)2(

ص34.،اليونانعلوم،ليرىالا.)3(د -وسي
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الغالبلادجؤالاضطهادمنالهارييناللاجئينالىيبدوفيماالأولىنشأتهافي

(91(.للاجئينالأولىبنشأتهاالمدينةالوحيدةالكنيسةوليست

الأريعة،الاناجيلانذلكفقطالنحوهذاعلىأهميتةجؤالأمريقتصرولا

المشحونالجوهذاضلفيكتبتقدجميعهاالتلاميذورسائل،الرسلوأعمال

وعنالخلاصعنالمسيحيونيتحدثانالطبيعيمنفكاق،والعذاببالاضطهاد

الظالمينلمعاقبةالإلهبعودةالنفسيمثواوانالاضطهاد،منيخلصهممخلص

كانالمخلصصورةتكتملولكيالهاولة،جؤويطرحهم،اتباعهيضطهدونالذين

الذيالوحيدلأنهله،مماثلهوالذيالإلهينزلهالهينوعمنيكونانيجب

هذهدونتالنفسيةالضغوطلتلكونتيجة،مآسيهممنشعبهيخلصانيستطيع

التلاميذ.ورسائلالرسلواعمالالأناجيلجؤالعقيدة

65م.ن،ص
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،لفدث!المبطث

لهاالمخالفةلأفكارومحاريتهاالكنيسلاظهور

المسيحيةالكنيسةنشأةأ-

فالكنيسةجماعةمعناها:سرلانية))لفظةبأنهاالكنيسةالمسيحيونيعرف

الأبويرى(()1(بالمسيحالمؤمنينجماعةهيوالمامالحقيقيتعريفهابحمسبأذن

السريالمسيحجسدقوامهاجامعةحية،شخصيةالكنيسةالمسكينبر())انمتتى

الفاتيكانيالمسكونيالمجمعيضيفبينما((والحقبالروحالمؤمنونوأعضاؤها

يعننقونالذينالبشرجماعةهيالكنيسةإ)اق:قولهالتعا!لفهذهإلىالثاني)3(

تحتالمسيحمجتمعضمنهـلمارسونهابكاملهاالمسيحلهاأوصىالتيالديانة

(()4(.بطرسسلطة

بماالكنيسةأمدالذي!المسيحالسيدالىالكنيسةهذهتأسيسوشسب

الىصعودهمنأيامعشرةبعدوذلك،القدسالروحاليهمفأرسلالبقاءلهايوفر

المسيحالسيدصلبمنالخمسيناليومفيالتلاميذعلىحلحينالسماء)3(،

سلطةالرسلتسلمثم6(،الكنيسهطحياةبهابتدأتوالذى،العنصرةهيوموالمسمى

وجعلوابعدهممنتلاميذهمالىالسلطلأالرسلوسلم7(0المسيغمنالكنيسةادارة

))انالثاني)8(الفاتيكانيالمسكونيالمجمعولورد،الكنائسهذهعلىخلفاءمنهم

)4(

)6(

)7(

8(ة

214.صطبع،تارلخولاداربدون2(.)طالنطري،اللاهوت،الجميلالياس

ام069،القاهرة،النطرونوادي3(،مقار،)طأنباالقديسديرمطبعة،الخالدةالكنيسة

مر،11.

28.ص

.226ص،النظرياللاهوت،الجميلينظرالياس

.,0227ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير

وهوالحصاد،عيدأوالأسابيحعيدأيضأولسمىالعنصرةعيدأوالمنصرةيوملعنصرة:

حصادعلىشكراحتفاليكونانبهقصداليهود،عندالكبرىالثلاثةالسنولةالأعيادأحد

.9226ص،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرينطر،.المحاصيل

23.ص،الكنيسةتارلخقراعةالىدليل.كمبيجان

ص66.اليقينانورالىالشئاظلمةمن،الشومليزكرلاالأبينطر

75.ص
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الكهنةبمساعدةيمارسونهاالمسيحيةالجماعةخدمةتقلدواقدالأساقفه

وكهنة،العقيدةكمعلمييرعونالذينالقطيعالفهبمقاميرأسونانهمالشماسة،

الىخاصبنوعالربأوكلهاالتيالمهمةتدوموكماالتدبيروولاة،المقدسةالعبادة

حولالتيالمهمةتدومكذلكخلفائهالىتنتقلانيجبوالتي،الرسلهاملأبطرس

الكنيسلأ((.رعاةيكونواانفيالرسلبها

ولمنح(1الغلط)فيالوقوعمنالكنيسةيعصمالمسيحانالمسيحيوقويرى

يقلد))لم:فيقولالأمرهذاأوث)2(لودهـلغويعللالخطايامففرةسلطةالرسل

الكنيسةالىسلمهبلشخصيأامتيازأهذهالخطايامغفرةسلطهرسلهالمسيح

والتعميدالتبشيرغرارعلىخلفإلىسلفمنتنتقلاقيجبدائمةوظيفة

يجعلوانتقالهاالسلطةهذهإنشاءسببهيالتيالخطيئةوجودلأنوالتمديس

العامالمسيحيالمفهوماليسوعي)3(ادهخليلويوجز((.الأزمنةكلدوامهاضروريأ

منظمةمملكة،الأرضعلىالمسيحمملكهالكنيسةأ)ان:بالقولالكنيسةحول

،الأرضعلىونوابهالقدوسبروحهالمسيحويديرهاالإلهيبمؤسسهايليقنظامأ

يوجدفهل((،وخلفائهبطرسرئاسةتحتالأساقفلأوخلفاؤهم،الرسلوهم

التساؤلهذاعلىفيجبالكنيسةداخلهؤلاءمنواحدكلعملبينتعارض

الوحيدالرئيسلانهالكنيسةرأسهوالمسيح))ان:بالقوليوسف)4(رتشردالآب

فهوا!لنظورغيرأمااعليهاالمنظوروغيرالمنظوربحكمهالكنيسةيسوسالذي

ماوهومباشرا،وتدبيراشخصيأارشادأالكنيسةولدبريرشدبهالذيحكمه

،المنظورةغيروالهاماته،وعنايته،بنعمتهالآب،يمينعلىعرشهمنالمسيحيفعله

وبواسطةبطرسخليفةنائبهبواسطةبهيقومالذيفهوالمنظورحكمهأما

يسوعهوواحدرأسالاالكنيسةلجسدليسذلكمعالرسلخلفاءالأساقفة

تمثيلأالمسيحيمثلحيثمنالكنيسةرأسهوبلئاببرأسليسوالبابا،المسيح

المسيحوأوامرالمسيحقوةفهيالرسميةواعمالهوأوامرهالباباقوةأمامنظورأ

أصبحللباباثمللاساقفةمنحتالتيالمطلقةالسلطاتولهذه((.المسيحوأعماله

53.ص،روحيةكتاباتفوكو،دهشارل))(

المطبعةالمارريني،جرجسالأب،العربيةالىنقله،العقائدياللاهوتعلمجؤمختصر)2(

.128صم،6591،لبنانبعرروت،!الكاثوليكية

.268صام!359،لبنان،بيروتالكاثوليكيلأ،المطبعة،الأرضعلىالمسيحمملكةاوالكنيسة)ر(

ص74.،6491،لبنان،بيروتطبع،داربدون!الحياةكلاممن)4(
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فهمعلىالقائمالتوحيدورفضالتئليفياللاهوتيالفكرتبنيجداالسهلمن

.بعدهمنوتلاميذه!المسيح

المسيح!زمنإلىيعودلاالإدارلةونتظيماتهاالكنيسةتشكيلبداياتان

واستمربالهيكلالعبادةفيمتمسكينكانوالأنهموذلكبعدهامنتلاميذهالىولا

والبرهانيونالبروتستانتيونولرى!رفعهبعدحتىسيدهممنوالعلىالتلاميذ

ورؤساءمنمؤلفةأيحقيقيةجماعةلتكونالكنيسةيؤلسسلمالمسيحان

الناسجميعمنمؤلفةلتكونولكنشؤونها،ولديرونيسوسونهامرؤوسين

حقائقوتعلمهمتسوسهموسلطةرئاسةكلمنخلوابالإيمانمعهالمتحدين

اقبلوحقيقةرأسأبنفسهالكنيسةيؤسسلمالمسيحانيرىمنوهناكالإيمان))(،

2(.بالعملأيحققهولمذهنهقيأنشأهالكنيسةلهذءخياليمثالمجردكانفعلهما

فيبسيطةتتظيماتهناككانتالميلاديوالثانيالأولالقرنينمدىوعلى

كانتهناومنحياتهمليقودالمسيحعودةينتظرونكانواالمسيحيينلانالكنيسة

الإغريقية،منمستعاروياسمالسنبكبريتصفكانمؤقترئيسلهاكثيسةكل

(()3))الشيخالرجلأي(presbys)وهو The old Man)الرئاساتهذهانثم

منتوعة،ومللا،شيعاوجعلتهم،الكنائسهذهداخلالآراءفيتنوعالىأدتالمتمددة

واحدةكلتسمىالكنائسواصبحتومتباغضة،بينها،فيمامتحاريةوعديدة

عوضويوضح)4(.عقلهطاقاتلهتصورهكماالفهيعبدالذيموجدهاباسم

وحدةعلىأسفبكليحافظوالمالدينرجال))ان:فيقولالأمرهذاسممان)5(

رئاسةتولوامنذلأنهمأفرادها،بينالمحبةروابطوحدةعلىأوالكنيسة

نظممناستحسنهماح!سبتشكيلهافيمنهمفريقكلأخذالعبادةاجتماعات

لبعضتفسيرمناليهذهبمامعتتفقدينيةعقائدوضعجؤأخذكما،خاصة

طوائفتكونتولذلك،واليهوديةالفلسفيةالآراءمنعرفهماأوالكتابيةالآيات

((.الخاصرئيسهامنهالكلمختلفة

.226ص،النظرياللاهوت،الجميلالياسينطر،)1(

)2(
.217صالا،.م

88.ص،المسيحية،شلبياحمد)3(

.اصه!الكتابمقدمة،ادراكهيمكنلاالفهان،الذهبيالفميوحنا)4(

(.الحياة)كلمةموقعمنحملالكتابهذا،الطقسيالكهنوت)3(
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سقوطبعدأورشليمكنيسةضعفالىواستقلالها،الكنائسهذهكثرةويعزى

وعنالأمالكنيسةعنمستقلةسلطاتهاتمارسالكنائسهذءفأخذتالقدس

منعقدكلفيقوةعلىقوةيزدادروماكرسيأخذ))بالمقابل،البعضبعضها

،ثراؤهوكان،أخرىفترةفيونكوصه،فترةجؤحقوقهتجاورةرغمالتاليةالعقود

يستاثسرهبأجمعهالمسيحيالعالموكان،مكانتهمنرفعقدالعامةصداقالهوكثرة

تحرلمعلىنفسهتلقاءمنيقدموكان،الخطيرةالمشاكلمنيصادفهماكلفي

الأسفارمنبهالاعترافيجبماتحديدوعلىومقاومقها،والضلالات،البدع

جوبهفقدالهيمنةطابعيأخذيكنلمروماكرسيقوةازديادانإلا(()1(،المقدسة

الشرقية.الكنائسمنالمعارضةمنبالكثير

حولتحديداابتدأ(الشرقية-)روماالكنيستينهاتينبينالخلافابتداءان

ناترىروماكنيسةفكانتالمسيحصلببذكرىبهيحتفلالذياليومتحديد

امامنه.16يومفيوالغيامةالعبرينيسان14فييبدأالصلببيومالاحتفال

تمتالتيالأسبوعجؤعينهاالأيامعلىالمحافظةفيترىفكانتالشرقيةالكنائس

يكونانترىكانتأنهابمعنى،العبريالشهرمنموعدهاجؤلاالأحداثهذهفيه

و14يومجاءماوكثيرأ،الأحديوموالقيامه،الجمعةيومفيالصلببيومالاحتفال

وأنطاكياوأورشليمروماأساقفةوكانالمومين،هذينبخلافالعبرينيسان16

التعصب،إلىالكنائسجزتالخلافاتهذهانثم2(،القاعدطهذهبحسبيسيرون

كانتالكاثوليكيةالكنيسةانصورهاومنالآخرلن،واضطهادبالرأيوالانفراد

الكائوليكيةالكنيسةطرلقعنالاإليهسبيللاالخلاصانموداهابنظرلةتبشر

وشقدون،للكنيسةيسشملمونلاالذينبانالأمرلهذاوروجوا،غيرهادونوحدها

محاله33(.لاالأبديةاللعنةبهتحيقنظرلتهابصحة

تثبتالكنائسفيالتفكيرمناهجولعددوالفكرلة،العقائديةالاختلافاتهذهان

يقودانيعقلهـفلاالكنائسلهذه!دالمسيحقيادةفيالنصارىادعاءصحةعدم

والصحيح،البعضبعضهاوتكفيروالتتاحر،الاختلافالىالكنائسهذهالمسيحالسيد

.!منهجهعنابتعادهاالىيعودالانتكاساتبهذهالكنائسهذه)صابةأن

318-ص(،ا-12ا)ج،الحضارةقصة،ديورانتول)1(

.146ص،المسيححياةمنالخفيةالجوانب،المنشاويناصرينطر،)2(

8.صهاحا589)طم!(!مصر،مكتبة،والفلسفةالدينبينالنزاعقصةالطولل،توفيقالدكورينظؤ)3(
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للكنيسةالمخالفلاوالأهكارالفرق2-

صياغاتلهايكنلمالأولىالكنيسةانعلىالمسيحيةعلماءغالبيةيتفق

الىهذاولعزون،متأخرةمراحلجؤجاءتقدالصياغاتهذهوان،لاهوتية

وتغييرومتدددة،متنوعةا!ساطفيالسرلعالمسيحيلأاشتهارمنها:عدةأسباب

هذهنشرعاتقهاعلىأخذتالمسيحيهجؤبارزةشخصياتوظهور،الظروف

خاصبنوع((بولس))مسيحيةاليونانيةللمسيحيةقدرلقدالفلسفيه"ا(الأفكار

اليونانيالعقلطابعلتأثيرنتيجةالدينيةالبدعمنسيلعليهايطغىان

الرسولبولس))ادخالذلكالىأضفناو)ذا،والجدلبالنقاشالمولعالميتافيزيقي

حصولالىأدىقداليهوديةالشرلعةثثياتفيالمنطقوقواعداليونانيةالفلسفة

لأستاذهمتقليدأالتلاميذفكاناخرلن،ومجتهدينرسلوظهور،اخرىاجتهادات

الرسائل!وضعووالتبشير،والتفسيرالتأولل،علىالقدرةأنفسهمفيوجدوابولس

وتعاليمه،!المسيحالسيدسيرةعنوالأناجيلالرسائلكثرتلذلكوالمواعظ

وتعدالأخرىوتكفرتخطيءمنهاواحدةوكلومبتدعون،،وطوائففرق،وظهرت

ذاتجؤيعتقدمنهاكل،المنازعاتواشتدت،المخاصماتوظهرت،هرطقةتعاليمها

هذهبينومن،الآخرونيعتمدمالاوانبثاقهوأزليته،وناسوته،ولاهوته،،المسيح

بينومن"(()2(اللاهوت"علمأوالمسيحيالكلامعلمانبثقالمتضاريةالمعتقدات

التوحيدطابععلىتحتويالتيالأفكار،هرطقاتالكنيسةعدتهاالتيالأفكارهذه

ومنها:الحقبةتلكفيالمنتشرةوالفلسفيةالوثتية،الأفكارمنالكثيرةالكثرةمع

(Ebion)الابيونيونأ-

هو!عسمىوتعد!موسىشرائعبجميعتقركانتيهوديةفرقة

المسيح،ألوهيةتنكرو،القديمالعهدأسفارعنهتحدثتالذيالمنتظرالمسيح

الآراميةباللغةمدونخاصانجيلالفرقةلهذهوكان،رسولبشرمجردوتعتبره

الميلادي)3(.الرابعالقرنفيالفرقلأهذهانقرضت،خلالهمنعقائدهابنت

الطيفامطبعة،والمدافعونالرسوليونالكنيسةآباء،الأوائلالأباءساكو،لوسىالأبينظر،)1(

.5صام،999،بفداد

213.ص،المسيحالسيدحياة،الدملوجيفاروق)2(

؟133ص،والمسيحيةاليهوديةالديانتينتارلخ.الساموكسعدون.د،عليانرفمدي.دينطر،)ر(

.ص,2،المقدسالكتابعتبةعلى!ساباجورج
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(pauldesomosate)السيمساطيبولسب-

الفهعبدانهوقالالمسيحالسيدألوهيةأنكرم،026سنةلانطاكيااسقفاكان

ذكرغيرمنمرلمبطنفيتعالىاللهخلقه،السلامعليهمالأنبياءكأحدورسوله

)روحولا(الابن)ايالكلمةماادريلايقولوكانفيه،الوهيةلاانسانوانه

شأنه،فيللنظرمجامعثلاثةم264-926سنةثانطاكياجؤعقدوقد(،القدس

حتىذلكمنالرغمعلىاتباعلمذهبهبقيوقد،وطرده،بحرمانهالأمروانتهى

الميلادي)1(.السابحالقرن

أ(ص!50!(3)ولالدوسيتيةب

تسميتهاتأتي،المسيحيةفيالظهورالمبكرةالهرطقاتمنواحدةتعدكانت

ioKEo)اليونانيةاللفظةمن Dokeo)يكنلمالمسيحبأنترىكانتيظهر،أي

الممائيالفلسفيالفكرمنالمفهومهذاجاءوقد،كذلكبداولكنهحقيقيأبشرأ

نايرونفانهمولهذا،بالإنسانيوالإلهي،بالماديالروحياختلاطمنينفرالذي

بالألميشعرولعطش،يجوعوكأنهولحما،عظامألهكأقلتلاميذهظهرالمسيح

مسألةورفضوا،الحقيقيالمجسدعننزهوهلذلك،كذلكيكنلموهو،والحزن

القيرواني)2(.سمعانهوالمسيحعنبدلأصلبالذيانبعضهمهـلرى.صلبه

(marcuionism)المارسيونيلاد-

)البولسية(الكنيسةاتعبواالذينالهراطقةكثرمن)مارقيون(مارسيونيعد

الشاطئعلىتقعالتي(sinope)سينوبمدينةفيولدالثانيالميلاديالقرنفي

الثراءهـواسعأسقفاأبوهكانم(سن!85الصغرىبآسياالأسودللبحرالجنوبي

كانواالتيالمجاقلةالطرلمةفيالأخصوعلى،القديمالعهدقيمةفييتشككاخذ

بلالقأرلخيمعناهاعلىتبقلمالقديمالعهدقصصأنيرىوكانلها،يفسرونه

كانمابعكسالجديد،العهدضوءفيالايفهمانيمكنلاروحيأمعنىأعطوها

للعهددراستهوعندتأرلخيأ،حرفيأتفسيرأيفسرهانمنمارسيوقبهينادي

ولا،اليهوديةالأمةتارلخالاهوماالقديمالعهدانفأستنتجراىماهالهالقديم

2(،)ج.والمسيحيةالإسلامبينالدينيالفكرفلسفة،قنواتيجورجغادرلة،لوسىينظر،)1(

.134ص!الديانتينتارلخ،عليانرشدي.دالساموكاسعدونت283-284ص

ص8.،الأوائلالآباءساكو،لوسىت)-301صركزه.الكنيسةتاريخلورلمر+جانينظر،)2(
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الهانأهمها:أمورجملةالىوتوصل-الجديدالعهدمستوىالىيرقىانيمكن

يكنلماذ،المطلوبالإلهيالمستوىجؤوليسضعيفاالأقلعلىكانالقديمالعهد

متحيزوانهعليها،عاقبهمئمالخطيئةالىدفعاودفعهمالبشرخلقشديدا،

ما.سببدونالأبرلاءيعاقبولكنهمرلديهوسقطاتخطاياعنيتجاوز

نابليحترمونهظلوامعارضيهانالاالكنيسهحرمتهالأفكارهذهوشمبب

عضولتهافيضمتكنيسةيؤسسأقواستطاعاالمصلحينمنيعدهكانمنهناك

ولاخمر،فلاالتقشفطابعهاكان،الرومانيةالإمبراطورلةأرجاءفيكئيرلنأناسأ

يدخلونهامنطرلقعنتتموكنيستهكانتلهذا،زواجولانساء،معاشرةولالحم،

G-016)سنةمارسيونتوجؤطبيعيأ،أعضائهاتكاثرطريقعنوليسالخارجمن

الميلادي)1(5الخامسالقرنالىبقيتوأفكارهاكنيستهأنالا

(Montanism)المونتانيةهـ-

عندأعلن!،ontannus)مونتانسيدعىشخصالىالفرقةهذهاصليعود

السرلعةالمسيحعودةعنوتنبأالقدسالروحمنخاصأتدبيرأنالأنهمعموديته

منذضعفقدكانالمسيحانتظارلأنالإعلانبهذاكئيرونورحبfjjالأالى

اقتريت.قدالعالمنهايةبانعاماعتقادهناككانكما،الأولالميلاديالقرننهاية

بعباراتينطقوكان،مباشرةوحدهاليهيتكلمالقدسالروحان(1560)سنةوأعلن

ينامالإنسان...أوتارهاعلىالعب)الفه(وأناقيثارةوكأنهالإنسان))هوذاعثل

وعد((.بنفسياتيأناانما..رسوللا.لاملاك.،الربهوذااستيقظوأنا

مواهبالناسبعضالفهأعطىوريماالفه،لاعلانالوحيدةالقناةنفسهمونتانوس

الذي)مونتانوس(هوواحدلشخصأعطيالمطلقالنبوةسلطانولكن،خاصة

بعودةقالتااللتاقماكسيميلاوبرشمكاهمانبيتانوجيزهفترةبعداليهانضمت

اوقاتمنيزلدوابأقالعودةلهذهبالاستعدادالمسيحيينوأمرتاالئاني،المسيح

قادسورلامناسقفاانحتى،الشهيةوالأطعمةالخمرشربعنويمتتعواالصيام

الصحراء)2(.فيالمسيحليقابلواكنيستهأعضاءكل

ص9.،الأوائلالآباءساكو،لوس!ة114-115ص،الكنيسةتارلخلورلمر،جونينطر)1(

ول9؟ص.الأوائلالآباءساكو،لوسىة12-121صه،الكنيسةتارلخلوريمر،جونينظر،)ى

021.ص(،اا)ج.الحضارةقصة،ديورانت
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المسيحىاللاهوتعنالدفاع!ودوره!الكنيسةآباء3-

الكنيسةيقودوااناستطاعوامفكرونالأولىالمرونومنذالكنيسةفيظهر

الدورهذاالآباءلأولئكالكنيسةوحفظتوعقائد،أفكارمنيحملونهكانوابما

منالعقائدهذءعندفاعهموفيجهةمنالمسيحيةالعقائدصياغةفيلعبوهالذي

ليؤلاءنهتملا))نحن2(كمبيئجانيقول(()1(،الكنيسة))اباءفسمتهمأخرىجهة

اليومحتىلانهمبل،فحسبتأرلخيةمعلوماتلنايوفرونأنهملمجردالأشخاص

((.المسيحيووجودناايمانناجؤحاسمادوراأيضايلعبوق

الهيلينيبالفكرثرالمطالمسيحيللاهوتالعامالفهمعنالآباءهؤلاءيخرجولم

اللاتينيالأدبانذلكإلىأضفنا!اذاالهيلينيون،وأساتذتهبولسلهماختطهوالذي

جؤوالفلاسفةالكنيسةآباءمنهايستقيمهمةمادةكانتعامبوجهاللغةوعلوم

نرىلذلك3(،العصزذلكثقافةمنجزءكانتلأنهاأفكارهمالأ!لالمسيحيالعصر

الفلسفةبأفكارتشبعتوالتي،الهيلينيةالأورييةالأمم!المسيحيةانتشارسهولة

التيآسيافيكثيرةصعوباتواجهتبينماالإلهيةوالأساطير4والرومانية،اليونانية

والبوذيه"4(.،والبرهميةكالزرادشتية،وتتيةوديانات،توحيديةدياناتلدلياكان!

المسيحية.فيتأثيراوكثرهمالآباءهؤلاءأهمومن

JustinMa)أم(-65)155مارترجاستنأ- )r

منولدفقد،الميلاديالثانيالقرنمنالأولالنصففيمارترجاسشعاش

الىصغرهفيانتقلثم،السامرةفي)نابلس(شكيمبلدةجؤمسيحيينغيروالدين

بفلسفةمتأثرأعميقةدراسةاليونانيةالفلسفةودرسفيهاوعاشافسس

فيهاوماترومازار،العقديةالفلسفيةبارائهامتأثرأالمسيحيةدخل،أفلاطون

المسيحية،عنيدافعفأخذمسيحيافيلسوفانفسهمارترجاتسنعذم(،سن!65

الالاء2-)59-015(،الرسول!ونا-الآلاءقسمننإلىالكن!سةآلاءساكولوشى.دالأ!-)1(
-.--..يعسم

ايمانمسيرةالأولىالكنيسةينظر,)i.025-015(المسيحيةعندافعواالذينالمدافعون

ص26-27.ام،4099بفدادوالنشر،للطباعةالتايمسشركة،لاهوتبدايات

65.ص،الكنيسةتارلخقراءةالىدليل)2(

ترجمةالاكوشي،توما،أنسليم،أوغسطين،الوسيطالعصرثالمسيحيةالفلسفةمننماذج)3(

.13ص7891،)طم!(،،القاهرةالمصرلة،الانجلومكتبة،حسنينحنفيحسن.دوتعليقوتقديم

.214ص،المسيحالسيدحياة،الدملوجيفاروقينظر،)4(
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ديانةوكل،فلسفةكلانيرىوكان،اليونانيةالفلسفةمنقرلبةالمسيحيةانولين

البرهانعليهاينطبقمااعظموان،عقليةبرهنةنفسهاعلىتبرهنانيجب

عقليامنهجأبوضعهواسعأالبابفتحوهكذا،المسيحيةهيكاماؤانطباقأالعقلي

عباراتجؤديانتهميشرحواكيالمسيحيينالمفكرلنمنبعدهمنجاءواالذينلكل

ومنطقية.فلسفية

أحداستخدامهفيكانالمسيحيةعنمارترجاتسناستخدمهدفاعاهمان

وهذا،التاليةالأجيالكلعلىأثرهتركوالذي،الأفلاطونيةالفلسفةعناصر

وأ(LogosChristology)ككلمةالمسيحبعقيدةسميتالفكرةأوالعنصر

الكاملالفيلسوفهوالمسيحانيرىوكان(LogosTheology)((الكلمة)الاهوت

صارأجلنامنفالكلمةوسموء،كمالهبكلفيهحلالإلهيالإلهامأوالكلمةلأن

فهوتمييردونمتعددةاتجاهاتجؤالمفهومهذاطبقانهالا،وروحاوعقلاجسدأ

فيالإلهيةالواسطةوهو،والأرضالسماءالهالعبرانيينالهبهاعملالتيالقوة

الرواقيةالفلسفةعليهقامتالذيالعامالعقلوهو،نفسهعنالفهاعلانتارلخ

ولكنهمطلقةكحقيقةانسانكلقلبجؤنفسهيعلنالذيالحقانه،والأفلاطونية

الناصري)1(.المسيحيسوعهوالأساسفي

(-م014-802?)ايريائوسب-

تتلمذالذيالمدينةأسقفبوليكريوسعلىتعرفبترك!ا،ازميربمدينةولد

اصبح،الرابعالإنجيلكاتبالرسوليوحناتلميذهوهذاويلكيرلوس،يديهعلى

مرقسالرومانيالإمبراطورعهدفيالفرنسيةليونمدينةفيكاهنأايريانوس

موتبعدلليونأسقفأأصبحئمم(،161-018)سنةمنملكالذياورلليوس

العديدةمؤلفاتهمنيصللمم802عامشهيدأماتانهويقال،السابقالأسقف

الرسولي.التعليموعرض،البدعضدهما:اليونانيةباللغةكتابينسوى

الأبواحد،بآلهالإيمانوتلاميذهالرسلمنتسلمتالكنيسةانيرىكان

وبيسوعفيهاماوكلوالبحار،والأرضالسماء،صنعالذيشيءكلعلىالقادر

الذيالواحدالقدسولالروحخلاصنا،اجلمنالمتجسدالفهابنالواحدالمسيح

العذراء،منومولده،ومجيئه،المسيحيسوعالحبيبتدبيرعنبالأنبياءونطقسبق

89-99!ص،الكنيسةتارلخلورلمرجوقينطر،)1(
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ورجوعهالسماواتالىبالجسدوصعوده،الأمواتبينمنوقيامتهالآمهوعن

جسدكلهـلبعثشيء،كلليخلصالآببمجدالسماءمنينزلعندماأيضأ

غيرالابشاءكماوملكناومخلصناالهناريناالمسيحيسوعأمامعندئذبشري

ذاكاذ،لسانكلبهولعترفوالجحيم،والأرضالسماء،فيركبهكلتحثوالمنظور،

المخالفينوالملائكةالشرلرة،الارواجالأبديةالنارإلىفيرحلبالعدلالجميعيدين

سواء،حجتهفيوثبتوا،وصاياهحفظواوالذينوالأبرار،،لحونالصاأماالمجدفين

ولوزعالخلودهويمنحهم،الحياةيعطيهمفهؤلاء،ارتدادهممنذأمحيالقمبدءفي

1(.الأبدي)بالمجدولحيطهمالفساد،عدمعليهم

م()O15-5I2السكندرياقليمس-ص

وترعرعنشأالتيأثينافيوكميينوالدينمناقليمسفلافيوستيطسولد

لقبانهوقيلاليها،فنسببالإسكندهـلةولدانهالىالبعضوذهبفيها،

الفلسفلألدراسةحداثتهمنذتفرغ+،الرومانياقليمسعنلهتمييزأبالإسكندري

نفسهاليهتصبومافيهايجدل!اواذ،والأفلاطونيةالرواقيةالفلسفتينفيفمضلع

وخالطومصر،الصفرى،وآسياوايطاليا،،اليونانبلادفزارالحقيقةبطلبسعى

إلىفاهتدىالإسكندرلةفياللاهوتيةالمدرسةفكرفيهفأثرالنصارىالمعلمين

سنةالإسكندريةفيتوفي،المدرسةلهذهمديرابعدفيماواصبح،النصرانية

.متنوعاتالمريي،،اليونانيينعلىتحريفاتكتب:ئلاثةمؤلفاتهمنبقيم(،2151

الفلسفةفيبتضلعهالكنيسةآباءبينمنيمتازالقديسهذاانالباحثوقيرى

لذلكالولمية،أنبياءوالفلاسفةالهيأعلمأالفلسفةيعذوكان،لهاومحبتهاليونانية

وعذهاوتعميقها،،المسيحيالإيمانمعطياتبلورةفياليونانيةالفلسفةاستخدم

3-أصبفداد،،المشرقأوفسيتمطبعة،الإيمانفيآباؤناساكو!لوسىالدكتورالأبينطر.)1(

ساكو،لوسىالدكتورالأبة04-41،التاريخعبرالكنيسةالمختصي،منصورالأب52؟

89.صهالأولىالكنيسة

روماأساقفةرابعكانسورلامنالطنأغلبهيلينييهودياصلمنوهو:الرومانياقليمس*

القديمالعهدمعرفةيحسنكانواناكليش!!وليوسبطرسبمدام(29-10)سنةمن

عن،فيلبياهلإلىبولسرسالةجؤذكرهورد،لبولسمعاونأهـلعد،اليونانيةوالفلسفة

حلب،مطراناليونانيةمنعربةالرسوليون،الآباء.الكنيسةآباءسلسلةةينظر،حياته

بعدها.وما17ص07941النور،منشورات.معوضالياس
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لإقامةجوارحهبكليسعىوكان،البشريةجسميرتكزعليهالذيالفقريالعمود

الكلمة:انفيرى))اللوغوس(!نظرلةانطلاقهونقطةاساسهيكونلاهوتيمنهج

فلسفةوجؤ،القديمالعهدناموسجؤسرالفهوكاشف،العالموخالق،الدائرةقطب

نعرفويه،والروحالآب،معالثالوثاحدوهو،الزمانملءفيتجسدهوفي،اليونان

ولاعددا،ولانوعا.ولا،جنسالسىوهوأسماء،ولااسم،يحدهلاالآبوأنالفها

عنفيهالبحثينبغيولا،الكلياتمنكلياولا،أعراضجؤموضوعأولاعرضأ،

انهذلكمعنىفليسلامتناهانهعنهقلناوانالواحد،جؤقيمةلااذوكثرةتركيب

العقلهووالكلمةمطلقأ،اسمولاشكلولاله،امتدادمالاانهبلتعبرلاكمية

نأعليناويجبالبشر،مخلصأيضاوهو،الشرائعومعطي،العالممعلم،الإلهي

وكانبواسطتها،الابونعبد،المخلصهيأنهاواثقونلأنناونكرمهاالكلمةنعبد

وهي،جسميةلاأنهايقاللاحتىلطيفةولكنهاماديةالإنسانيةالنفسانيرى

)1(.ومحبتهالثهلإدراكيؤهلانهاوارادةمكرمنبهتمتازلماالمادياتفوق

م()185-53اوربجونسد-

فيمسيحيبيتجؤولد،الأولىالثلاثةقرونهاجؤالكنيسةعلماءاشهروهو

ويعد،السكندرياقليمسوعنليونيذاسوالدهعنالعلوممبادئأخذ،الإسكندرية

منوهناك،المسيحيالتأريخعرفهمممنانتاجأواكثرهمالمفكردنأخصبمن

علىالعاملينأولوهوالضخمه23(،المجلداتبينهالإفستةالىمؤلفاتهأوصل

لذلك،المسيحيالإيمانعقائدعلىتطبيقاتمعالنصرانيةالفلسفةصرجاقامة

المسيحية.فيالعقليالاتجاءزعيميعد

فجاءتالغنوصيين،ولطروحات،السكندريفيلونبمنهجأورلجونستأثر

تعاليمه،حولحادةمناقشاتوفاتهبعدقامتلذلكوملتبسةغامضةآرائهبمض

ولشوبهوالجزر،المدطابعكتاباتهفييأخذالمسيحيالثالوثمفهومذلكمن

ساكو،لوسىالدكتورالأب؟58ص،الإيمانفيآباؤناساكو،لوس!الدكتورالأبينطر،))(

داربدون3(،)ط،القبطيةالكنيسةتارلخ،القمصمنسيالشماس؟!اص،الأولىالكنيسة

،ام839النور،منشورات،الأولالئلاثةالقرون،الكنيسةاباء،رستمأسد43:ص8291طبعة

-012.اأ9

سوهـلهحلب،طبع،داربدون2(،)ج،الكنيسةتارلخمنلوحاتقب،زهيراتيمتوديوسينطر،)2(

22.صام،639
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منهمنبثقالابنوانالفه،هوذاته!ؤوحدهاللهانفيرى،والارتباكالغموض

القدسالروحوان،مرتبةمنهأدنىولكنهالجوهر،فيلهمساوأزليصلاحهصورة

ويحاول،والخليقةالآبالفهبينوسيطانالاثنانانهماولستنتج،الابنمنأدنىهو

استتبطها،فكرةخاولمنوذلك()الكلمةاللوغوسبنظرلةالإنجيلمعطياتريط

المسمحوجسدالأزلىالكلمهبثنلريطوراجالمس!حلنفسالساب!الوجودوهى

روحأوريجونسعندوالفه،القدسالروحبفعلالبتولامهمنأخذهالذيالفاني

روحانيتهكانتولومتحيزا،لكانجسماكانولو،مخلوقذلكفييشبههلامحض

مناسطعمنظورغيرحرعاقلروحأذنفهوناقصأ،لكانروحانيتناجنسمن

وهو،ماديحدوكلوالمكانالزمانعنمستقلوهوعقلنا،منواكملالشمس

حدوئأالعالمحدوثيكونلاكيالمادةقدماورلجونسويرى،الأزلمنخالق

هيمفعولاتهاولكنالفهبقدمقديمةأنهافيرىالفهمشيئةأماالفه،فيوتغيرا

كما(مخلوقةغير)مادةالفهفعلدونوجودهايعنيالمادةقدمانيرولم،الحادثة

ابتداء.دونالعدممنمخلوقةانهابى،اليونانفلاسفهيرىكان

الفكربموضوعاتذلكويتبينماديةلااوريجونسعندالإنسانيةوالنفس

وكيف،الساميةالأمورندرككنافكيفروحيةنفسلناتكنل!افلوادرا!اوكيفية

الأزلمنذالموجودةيسوعروحهوالمتجسدالمسيحانويرىعليها،نحكمكنا

طبيعةكانتولماالمحدود،المسيحجسدوبينواللامتناهيالكلمةالإلهبينالوسيط

الفهبينوسطأيسوعروحمادةوكانتوسيطةأداةبدونجسممعتتمازحلاالله

المصطلحا!اسم!باملءلأورلجونسالفضلهـلعود،الإنسانالإلهولدوالجسد،

()1(.انساناله،شخص،)جوهر،مثلالمسيحيةاللاهوتية

الكنيسة،تأرلخمنلوحاتقب،زهيراتيمتوديوس.14صه،الكنيسةآباء،رستمأسدينطر،)1(

ساكو،لوشىة45صكو،القبطيةالكنيسةتارلخ،القمصمنسيالشماسة23-24ص

دار،الإسلاميالتفكيرفيالإلهيالجانب،البهيمحمد.دة63-64ص،الايمانفيآباؤنا

.أممصر،679،القاهرة4(،)طوالنشر،للطباعةالعرييالكتاب
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إلمبطث،ل!!بد!

المقدسةللأسفارالكنيسةآباءتبنى

لحوينهاومراحلالمقدسلااكأسفارأ-

يمتقدلذلكالمسيحيللتفكيرالجوهريالأساسالمقدسالكتابيعد

مرالكتابهذاأنالاالخلاص)1(،وطرلقاللهكلمةعلىيحتويانهالإنجيليون

الأناجيلعنيقالنقسهوالحالالنهائيه"2(،صورتهأخذانإلىمتعاقبةبفترات

فيبالإنجيليبشركانالمسيحالسيدانالأناجيل)3(منهـلستشفالأريعلأ،

بينماالناسالىشفولأالبشارةهذهينقلونتلاميذهأخذرفعهويعد4(،فلسطين

محمدالشيخوينقل!ومعجزاتهوأمثاله،أقوالهبعضتدهـلنمنهمالبعضأخذ

أحوالبيانفيالمسيحيهالملةابتداءفيكان))انه:قولهاكهارنعنزهرإ5(ابو

هذاانوالغالب،الأصليالإنجيلهيانهايقالانيجوزمختصرةرسالةالمسيح

احوالهيرواولمبآذانهمالمسيحأقواليسمعوالمكانواالذينللمريدينكانالإنجيل

علىالأريعةالإنجيليوناقبلوحين((،القلببمنزلةالإنجيلهذاوكان،بأعينهم

البعضوصاغواالمكتوبةاوالشفولةالنقولمنبمضأاختارواأناجيلهمتدوين

استشهدفلقدكلهالمسيحالسيدكلامينقلوالمذلكومعموجز؟6(،بطرلقةالآخر

مناكئرالعطاءهو))مغبوطفيهقالالمسيحللسيدبكلامالأعمالسفرفيبولس

بلرروت،الامرلكانية،المطبعة.الإنجيليالتراثمطر،ابراهيموعودةفرلدالقس.دينظرا

4.صوم،5591

الأديبمطبعةالشرلف،الإنجيلمقدمةالسارةالبشرىحداد.بطرسالقسينظر،

.اصا!تب،يةادلبغدا

الحديد:سورة!ائأئجيلواتيناء)لمالىبقولهذللاالكريمالقرآنوكد32-4:33متىينظر

27.الآيةمن

فيمحاضرات،زهرةابومحمدينظر،،فلسطينفييانجيلهالمسيح!السيدتبشيرعن

55.ص،النصرانية

ص56.ن،.م

،لبنان،جونيةالبولسية،المكتبةمنشورات.المقدسالكتابعتبةعلىسابا!جورجينظر

.11صه،م8791
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الأناجيلتسجل))لم2(المقدشللكتابالتطبيقيالتفسيرذلكهـلعلل('الأخذ(((

كله((.يسجليكنلميسوعكلامانوالواضحهذهيسوعكلمات

كانتالطرلقة))وهذهعدةنسخإلىوالأسفارالأناجيلهذءاستتسختثم

يكونقدمنالنساخفمنجديدنسخكللدىعديدةأخطارالىالنصتعرض

منكانمنومنهم،أصلحبعملليأتيالأصلتحسينفيراغبأاوجاهلأ،اومهملا،

بدافعأخرىأغلاطفيفيقعالأولأصلهالىالنصإعادةعلىيعملآخرالىوقت

طالفكلماوعليه،الأصيلالمعنىتفهمهعدمسببأو،الفطنةمنالخاليةالجراعة

فيه(()3(وضعالذيالأصلجؤعليهبالحصولحظناقلجدأقديمنصعلىالرمن

صاحبهبخطالمقدسالكتابمنواحدأنصأيملكونلابأنهمالنصارىيعترفلذلك

الجديد)4(.للعهدمخطوطةنسخعنعبارةيملكونهالذيكلوانهالأصلي

القرنأواخرففي،بينهافيماالاختلافاتمنبالكثيرتزخرالنسخهذهأنالا

فقامواالمخطوطاتبينالظاهرةالاختلافاتأمرمنيقلقونالمسيحيونبدأالثاني

ظنهمعلىيغلبواحدنصالىيصلواانخلالهمنحاولوابتحقيقالإسكندرلةفي

الإسكندريالتحقيقهذاوانتشر،الأصليالنصانهيعتقدونكانواماالىأقر!اانه

بتحقيقبيزنطةفيقامواالخامسالقرنوفيبأجمعها،الرومانيةالإمبراطورلةفي

المترجم)5(،النصبتوحيدأيضاوقاموا،باليونانيةالناطقةالكنائسجميععغجديد

المسيحية،المقدسةللكتبالحاصلالنسخهذاانالمسيحيةعلماءقدرولقد

دونتالتيالطوللةالحقبةهذءتأثيرانقرون)6(،أريعةالىثلاثةيتجاوزلاواصولها

الجديدللعهدتلمختلفةالمراعدعدداننعلمحينواضحأيبدواالعهدأسفارفيها

التقليلا(ماكدوللأجوشولحاولقراء؟7(،الف(وخمسين)مائة(000.015)يبلغ

.02:35لالأعماسفر

,2348,E25.:21فيذلكيوحناانجيلهـلوضح

،بيروتا(،)مل،المكشوفدارالرجي،مخايلتعرلب،المقدسالكتابماهوروسمن،دانيال

25-26.صم،9591،لبنان

.16صان!.م

.13-14ص،الأرلعةالأناجيلقراءةالىدليلاالدومنيكيسقط

25.ص،المقدسالكتابهومارولسن،دانيال

الدكتورترجمة.المقدسالكتابصحة!ومنطقيدراسيبحثوقرار!كتابماكدهـلل.جوش

4.صهت،.بالنور.عبدمنيسالقس
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المختلفةالقراءاتهذهمن39%انالحقيقة))ولكن:فيقولالأرقامهذهاهميةمن

مختلفة،قراء(0075)لنايتركوهذا،القبولتستحقولاوضعيفةالأدلةتعوزها

ترتيب!أونحولةاوالتهجئةفياملائيةلأنهاالمعنىعلىتؤئرلامنها59%

طفيفأتأثيرأالمعنىعلىتؤثرقدمختلفةقراعة004نحولنايتركوهذا،الكلمات

هامأ((.يعدانيمكنمنهاجداوالقليل،حذفهاأو،كلماتأوكلمةإضافهتتضمن

وعدتهاعلاتمنفيهاماعلىالجديدالعهدأسفارالكنيسةاختارتلقد

لمالأسفاربمضهناكأنإلاثم،25سنةنيقيةمجمعجؤوذلكمقدسةاسفارأ

اسفاراويقيتهـلوحنا،بطرسرسائلوهيالمجمعهذاجؤالكاملةالقانونيةتعط

كتبأوعدتالشرعيةالقانونيةمنحتحيثمسنلأالىبصحتهامعترفغير

الميلاديعشرالثالثالقرنفي)صحاحاتالىالأسفارتقسيمتمثممقدسهء2("

أم()3(.551)عاماصحاحكلفقراترقمتثمإ،)هيوغرةالكاردنياليدعلى

عقيدةتخالفالتيالكتبرفضجؤالسنينمدارعلىالكنيسةواستمرت

المسيحيةااليهوديةبينالدائرالصراعوكان،المسيحالسيدوألوهيةالصلب

مورس!يقولحيثالأسفار،هذهتكوينفيكبيرأتأثيراأثرقدالبولسيةواليهودية

بعدم()07عامبدأقدالنورالىاليومنملكهاالتيالنصوصخروجان)1بوكاي)4(:

)اليهوديةالمتتافستانالجماعتانكانتالتيالفترةوهيالمصادرفيتعديلات

الوضعذلكفيالسيادةوكانتصراصما،أوجفي(بولسومسيحيةالمسيحية

وسقوطالسبعينحرببسببتمامأانقلبالموقفولكنالمسيحيينلليهود

وسمتهامنحولةكتباوعدهاالكتبمنالكثيرالكنيسةولترفض((القدس

كورنثوسأهلإلىوالرسالة(P79-70)برنابارسالةمنهاوعدت)ابوكرلفيا(+

م(115-014)هرماسوراعيم(،012-014)الثانيةاكلميندسورسالةم()69

4.صهمش1)

97.ص.النصرانيةفيمحاضرات،زهرةأبومحمد)2(

3.صالفه،كلمةالجديدالعهدهلالسقار،محمودبنمنتقد)3(

.7اص،المقدسةالكتبفيدراسة)4(

الزمنبمرورلكنهاالخفيأوالسريالشيءعنأساساتستخدمكانتيونانيةكلمةكرلفيا:أبو*

اسطفانوس،المسيحعبدالقسالدكورينظر،،صحتهحولالشكوكتحومماعلىتدلأصبحت

.3صكام499،الأوسطالشرق!المقدسالكتابدور،العربيللقارئالمقدسالكتابتقديم
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وتكلابولسوأعمالأم(.)05بطرسورفلاام(ا-02)55عشرالأكيوتعاليم

63-)العبرانيينوإنجيل(الميلاديالرابع)القرنلادوكيةأهلإلىوالرسالةأم()07

(ام)55السبعاغناطيوسورسائلأم(80)فيلبيلأهلربوسبوليكاورساللأأم(55

منهناكانالاقانونيهءا(،كأسفارالكنيسةتقبلهالمكثيرغيرهااخرىوكتابات

القانونيةالأسفارباسمعندهاوتعرفالأسفار،هذهبعضقبلمنالكنائس

وترفضها)2(،المقدسالكتابضمنتقبلهالاأخرىكنائسهنالكأنالاالثانية

قاالأخصائيون))يعتقد:فيقولالكتبهذهمصادرسابا)3(جورجالأبهـلوضح

تعكسأوانهاالمتتصريناليهوديدعونجماعاتبيئةفينشأقدالكتبهذءمعظم

الختانهكنيسةأنشؤواقدكانوامنهمالكثيروان..البيئةهذءعقليةالأقلعلى

البولسية(المسيحيهتقودها)التيالأمالكنيسةحاولتوقد..بالمسيحالمؤمنة

هذهارتباطمنالنهايةفيليخلصالختانة((كنيسةالمدعوةتلكعلىالقضاء

التيالحفرياتمنبالعديدذلكعلىوششدلالختانةكنيسةبأوساطالكتب

يستشفمامعناحوم)4(وكفروالناصره،،القدسمدنمنمختلفةمواقعفيجرت

الطبيعيمنفكان3"،المسيحمابالسيدالمجموعاتهذهايمانمنالأعمالسفرفي

وترفضوالرسائلالأناجيلمنالاوهوتيةعقائدهايوافقماالكنيسةتختاران

))فالذينوالتناقضاتالاختلافاتمنالكثيرفيهاالأناجيلهذهانالاغيرها،

فلودقتهمعدمعلىدليلوذلككثيرةأشياءجؤاختلفواالأريعةالأناجيلكتبوا

الأناجيلعلىيسحبالاختلافوهذاشيء(()6(فياختلفواماحقعلىكاتوا

سيدهديرالمنحوله،الأناجيل.خليفةالياس10ومزيجوزلفأ.ينطر،المنحولةالكتبعنا(

فيالمسيحقيامهالمقدسالكتاباكتشافات.بنتليجيمس؟ام999،لبنانغوسطا،النصر

ام،399،القاهرةمصر،)م!ا(،للنشر،سيناءدار،الطريحيمحمداسياترجمةسيناءا

a!153-01637.صوقرار،كتابماكدهـلل،جوشة

.33ص،العرييللقارئالمقدسالكتابتقديماسطفانوس،المسيحعبدالقس2(

024-241.ص.المقدسالكتابعتبةعلى(

242.صن،.م

.15:15.:52:6,43،:6،715:الإصحاحات!ينظر3(

،المعموريطاهر.دوتقديمتمليق،الصليبأهلعلىالردفيالأرلبتحفة،الترجمانالفهعبد6(

22.صام،839اتونس)طه(،والتوفلعاوالنشرللطباعةسلامهأبودار
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هي:غيرهاورفضتالكنيسةاختارتهاالتيالأناجيلوهذهالازائية"،

(1)مرقسمم!انجيل-أ

كانحيثالقدسفيعاشالذي)يوحنا(مرقسإلىالإنجيلهذاينسب

جؤوبرنابابولسبعدفيماورافقصلم،أمهبيتفييجتمعونالأولونالمسيحيون

ا!المسيحأرسلهمالذينالسبعينأحدكانانههـلقال،الأولىالتبشيريةرحلتهما

روماالىأحيانأمصرمنيسافروكاناليهودمناصلهبالنصرانيهء2(،للتبشير

ناالىدهافاستقرلهالأمينالمستقركانتمصرولكنافريقيةشمالالىوأحيانا

الميلاد)3(.من62سنةذلئاوكانوعذبوه،سجنوهاقبعدفقتلوهالوئتيونبهائتمر

تيني)4(ميرلليقولحيثمرقسالىالإنجيلبنسبةيشككمنهناكانالا

عنشيئأنعرفولا،الإنجيلهذاجامععنجداالقليلالانعرفلا))نحن

علماءولذكر((.الإنجيلهذاجمعهوراءمنالدافععنولاهولته،ولا،شخصيته

لكتابةبالمسيحالمتعلقةبالأخبارمرقسزودالذيهوبطرسانالنصارى

انهبعضه!ا))قالفقدالانجيلبهاكتبالتيالأصليةاللفة!واختلفوا)5(،إنجيله

هذاالآخرانبعضهموقالاليونانيةالىذلكبعدترجمتماللاتينيةباللغةكتب

(()6(.اليونانيةباللغةأساسأكتبالإنجيل

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

تاليفأأوالامرقس)نجيلانيعتقدحيث(ولوقاومرقس)مئىاناجيلوهي:الازائيةالأناجيل

سقطينطر!الازائية.الأناجيلعن.المسيحالسيدحولمعلوماتهاالآخرانالائتاقمنهوأخذ

.121ص،الأربعةالأناجيلقراءةالىدليل،الدومنيكي

الخيرأوالبشارةومعناها)افانجيليون(اليونانيةالكلمةعنمعرلهالإنجيلكلمة:الإنجيل

7.صالشرلف.الإنجيلمقدمةالسارةالبشرىحداد،بطرسالقسينظرالسار.

الأعمالوسفرالرسائلفيورماأغلبلأنفقط،الأناجيلعلىالدراسةهذهفيسنقتصر

الأناجيل.لمادةمشابهةيوحناورفلا

.اأصالأريعة،الأناجيلثدراسةالسميدي،محمد

.اأص!النصرانيةجؤمحاضرات،زهرةأبومحمد

السنةجمعمنهجيةطه،عليعزلة.دغابعننقلأالجديد،العهدلأسفارشاملةدراسة

ام،أهـ-704879الكولت!)طا(،،العلميةالبحوثدار،مقارنهدراسة!الأناجيلوجمع

16.صه

92.اص،المقدسالكتابموسوعة

.O16ص.الأناجيلوجمعالسنةجمعمنهجيةطه،عليعزلة.د
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بعثقصةمنخالياكانلمرقسالأصليالإنجيلانعلىاتفقواانهمالا

،متأخرةعصورجؤالإنجيلهذاالىأدخلتالروايةهذهوان،أخرىمرةالمسيح

منتكونوقد،المسيحوفاةأعقبتالتيالمطخرةالأجيالأفكاربناتمنوأنها

الآخربالبعضبعضهاوالحقجمعتالتيالأقوالوان،الإنجيلهذاشزاجاقوال

لهذاالأصليةالنسخةانبلوهناكهنامتمائرةأقوالاكانتالإنجيلهذالتكوين

الآخربعضهاكتاباتومحيتبعضهاتمزققدصحفجؤوجدتقدالإنجيل

مرقس)1(.الىونسبوهاالمتأخرونجمعهاقدالأقوالتلكانالظنوغالب

متنىهإنجيلب-

هـلعزونعشر،الاثثييالمسيححواريأحدمتىالىالإنجيلهذاينسب

وكلبالعبرلةإنجيلهالفمتى))انيقولالذي(*)بابياسروايةالىالاستدلالهذا

الىيقسمانهيلاحظالمهمالنصهذاولتحليل(()2(،قدرتهحسبفسرهشخص

:اقسامثلاثة

العشارمتئىالىالإتجيلنسبةجؤ:الاولالقسم

لاالفائببصيفةيتحدثكاتبهأنيلاحظالإنجيلنصوصمطالعةعند

الاحتمالاتأقلعلىفانهالحواريمثتىهوالكاتبكان))فلو،المتكلمبصيغة

الأحداثفيوجودهعلىتدلواحدةصيغةفيهيذكرواحدأنصاولويذكرسوف

علىشيءوأدلالتلاميذ(31"،أحدبوصفهموجودأكانوانهلاسيمايرهـلهاالتي

حيثتلميذألهيكونكيالحواريلمثىالمسيحدعوةحولالإنجيليرولهماذلك

مكانعندجالسأإنسانارأىهناكمنمجتازايسوع))وفيماالسفركاتبيقول

نفسههوالحواريمتىكانفلو(94(،وتبعهفقاماتبعنيلهفقالمئىاسمهالجباية

يوجدلالذلك،وتبعتهفقمتاتبعنيليفقال:المسيحدعاهحينلقالالإنجيلكاتب

.162ر!صم.،-)1(شظر.

عامتو!الميلاديالثانيالقرقفيالصفرىأسيافيبوليسهيراكنيسةأصقفبابياس:*

ام(.)03

،ام859قطر.ا(،م!)،الثقافةدار،والتوراةالأريعةالأناجيلجؤدراسةاالسعيديمحمد)2(

2.أصاالمقدسالكتابهوما،روبسندانيالهـشطر،،13ص

l.8ص،المقدسةالكتبجؤدراسة،بوكايمورس()3

.9و:متىانجيل)4(
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)نجيلاقعلىالنصارىولؤكدكنت()1(.،سمعت)رأيت،مثلعباراتالإنجيلفي

2(المقدشللكتابالتطبيقيالتفسيرفيجاء"،تأليفاالأريعةالأناجيلأولمرقس

الأناجيلجؤفيهجاءفاكلوردوقدالأناجيلمنكتبماأولمرقسإنجيل))كان

انجيلمناخذقدمئىانجيلكاتبانيرىمنهناكفانلذلك((،الاخرى

الذيالمسيححواريأحديأخذانيعقلفهلانجيله)3(،من59%يقاربمامرقس

هوبلالحوارلينمنيعدلاالذيمرقسمنإنجيلهمحتوىمنهوسمعصاحبه

.؟4(الأولئالتبشيرلةرحلتهفيبولسرافققدانهالأقوالأقوىعلى

نسبةفييشككونالنصارىعلماءمنالبعضجعلتوغيرهاالأسبابهذه

أنهبصراحةلنقل؟متىشخصيةهي3(1)مابوكايأمورسىفيقول،الإنجيلهذا

السعيديأ6(عنمحمدوشقل((،المسيححواريأحدأنهالقولاليوممقبولأيعدلم

كنيسةاجلىمنبالطكيدكتبمثتىإنجيل))ان:قولهالبرلطانيةالموسوعةكاتب

أمرالإنجيلمؤلفهومتىكونلكنقوي،يهوديمحيطفيمسيحيةيهودية

الإنجيلهذانسبةينكرونالنقاد))انديورانت)7(ولهـلرىبجد((،فيهمشكوك

متىاسمعليهوضعالذياتباعهأحدالىوشسبونهالحواريمئتىالىالحالي

عيسىعايشواالذينأحدبوصفهويقبلوهاليهالناسليطمئن!عيسىتلميذ

((.أحوالهوشاهدوا!

الاضليةالإنجيلنسخةحول:الثانيالقسم

وان،العبرلةباللغهكانتالإنجيلكتابةان()بابياسالأسقفكلاممنيلاحظ

النسخةعنترجمتوالتي،)8(اليونانيةالنسخةهيالآنالموجودةالنسخاقدم

النسخةفقدانومع،للإنجيلالآصليةالنسخةعنمترجمةاذافهيالعبرلة

معرفةوعدم،اليونانيةالىترجمهاالذيبالمترجمالتاموالجهل،للإنجيلالأصلية

.13ص!الأرلعةالأناجيلفيدراسة،السعيديمحمدينظر،ا(

.7491ص2(

.)7صالأريعةهالأناجيلفيدراسة،السعيديمحمد،(

.13:13الرسلأعمالسفر4(

.8صه،المقدسةالكتبفيدراسة3(

.16ص!الأرلمةالأناجيلثدراسة،(

1i802.صا-12(.ا)ج،الحضارةقصة

42.ص،النصرانيةجؤمحاضرات.زهرةأبومحعد!(
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عالمهووهلبه،التلاعبمنالنصعلىيأمنكيثقةموضعهووهلحاله

لهايمتلكلاالتيالأسئلةهذءكلهذه،ترجمتهتقبلحتىالترجمةفيمتضلع

الىنسبتهافيقبولعدمموضعالنسخةهذهمنتجعلجواباالنصارىعلماء

.الحواريمئئى

الإنجيللهذاالعديدةالمفسيراتحول:الثالثوالمسم

ماحسبعلىالإنجيلهذافسرشخصكلانعلىالأسقفكلاميدلحيث

منوالهيلينونبولسإليهيذهبكانماالتفسيراتتلكومن،نصوصهمنيفهم

سببيوضحوهذا،النصوصظواهرمنيفسرونكانواماوفقعلىالمسيحتأليه

للإنجيلالأصليةالنسخةاختفتالأياممرورومع*الحقبةتلكجؤالأناجيلكترة

احتوتأنهاالمرجحمنوالتي،اليونانيةالنسخةلتظهرالعبرلةباللغةكتبتوالتي

الإنجيلفيمكانهالتأخذبابياسالأسقفعنهااخبرالتيالتفاسيرمنالكثيرعلى

الحقيقي-متىانجيلمننصوصأنهاعلى

لوقاانجيل-ص

منيوناني)1(طبيبعنهقيلكماوهوالوقاإلىالإنجيلهذاالنصارىينسب

التطبيقيالتفسيرذلكعنولقول(ليوديأصلمن)ليسالأمميينالمسيحيين

انجيلاليكتبالقدسالروحأرشدهالذىالوحيدالأممي)انه)2(المقدشللكتاب

الأريمة((.الجديدالعهدأناجيلمن

وغايةللحوارلين،تلميذحتىأوا!المسيحتلاميذاحدانهعنهيعرفلم

فياسمهيردحيثسفراتهبعضفيورافقهلبولسصديقأكانانهعنهروىما

فإنذلكمنوبالرغموفليمون)3(،4(،وتيموثاحمأ3(،كولوسيئالىبولسرسائل

فيعديدةاختلافاتهنالباوانلوقاانجيلجؤمكانألهاتجدلابولسأفكار

هذامؤلفانالبرلطانيهالموسوعةكاتبوااستتتجلهذاكتاباتهما،بينالنظروجهات

927.ص،المقدسالكتابموسوعة)1(

)2(5102
ص.

.414:كولوسي)3(

.411:ثيموثاوس()

.24:افليمون)؟(
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مؤلف))انالىالوهاب)2(عبداحمدالأستاذولذهبمجهولأ)1(-يظلالإنجيل

أعمالسفرلاقوذلكمختلفانشخصانهمالرسلوأعمال)الثالث(الإنجيل

جؤالمذكورةالتعاليممعتاماتعارضأتتعارضالتيالنقاطمنكثيربهيوجدالرسل

لهشخصسطرهاقد)التعاليم(هذهتكونانالمعقولغيرومنبولسرسائل

بهذهانجيلهالإنجيلكاتبويفتتحالتبشيرلة((ورحلاتهببولسمباشرةمعرفة

كماعندناالمتيقنةالأمورفيقصةبتأليفأخذواقدكثيرونكان))إذاالعبارات

قدإذأيضأأنارأيتللكلمةوخدامأمداينينالبدءمنذكانواالذيناليناسلمها

صحةلتعرفثاوفيلسالعزيزأ!ااكتبأنبتدقيقالأحوالمنشيءكلتتبعت

كاتبانمنها،عديدةمهمةأمورالمقدمةهذهوفيبه((أ3(.علمتالذيالكاوم

رسالةيكتبهنافهوثاوفيلسيدعىشخصالىهذاخطابهيوجهالإنجيل

جميعالىوليسبعينهواحدشخصالىيوجههانهثمانجيلاوليستشخصية

وأ،معلوماتمنلهتتوفرماحسبالتواليعلىيكتبانهتقرلرهمعالنصارى

لأنهاأوالقدساالروحبالهامكتبهاانهيقررلاالكاتبانمعكتابهادواتاووقت،

ئاوفليس؟هوفمن4(.الناشمنالمعلوماتهذهجمعبأنهيصرحهوبلالح!،

لكنرسائلهلوقااليهوجهالذيذلكئاوفيلسمعرفةالعلماءحاول))لقد

تقديم!سوىالأمريتعدولممحققه،نتيجةالىلصللمالسبيلهذافيجهودهم

لوقاشخصيةمثلتمامأثاوفليسشخصيةحولوالتخميناتالفروضبعض

كانهذائاوفيلسانيقولمنزهر؟6())هناكأبومحمديقوللذلك(95(،نفسه

((.لليونانيينلاللمصريينكتبقد()الإنجيلفهويونانيالامصريا

يوحنا.انجيلد-

المدعوزيدياتنييعقوباخيالرسوليوحناالىالإنجيلهذاالنصارىينسب

ومات،هناكانجيلهألفانهولقالتركيا،غربافسسفي))بشرالرعد،7(،)ابن

.91صالأرلعة،الأناجيلفيدراسة،السعيديمحمدينظر)1(

65.ص،المسيحيةالمقائدمصادرفيالمسيح)2(

1-4.:1لوقا)3(

6.صرشز،المسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح،الوهابعبدأحمد)4(

)3(
63.صالا،.م

94.ص.النصرانيةجؤمحاضرات)6(

صلم!21.،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرينظر،(7)
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يكونانأنكرمنهناكاقعلى(91(،الأولالميلاديالقرننهايةفيهرمأشيخافيها

بصلةالآولالىيمتلاآخريوحناكتبهبلالحوارييوحناهوالإنجيلهذاكاتب

الثانيالقرقفيابتدأبلالأجيالهذهابتكارمنيكنلمالإنكارذلكوان،روحية

الإنجيلهذانسبةأنكرواالميلاديالثانيالقرنجؤالمسيحيةعلماءانذلك،الميلادي

يوحناتلميذبوليكاربتلميذأرينيوسظهرانيهمبينوكان،الحوارييوحناإلى

صحيحةكانتفلوالنسبه،تلئاصحةأستاذهمنسمعبأنهعليهميردولم،الحواري

النسبةتلكولأعلنارينيوس،تلميذههذاولأعلمحقأبوليكاربتلميذهبذلكلعلم

المعارفدائرةطرلقعن))جاءآخرإنكاراهناكوانانكارها)2(،شاععندها

اماقيها،قالواالتيالنصارىعلماءمنخمسمائةتأليفهمافياشتركالتيالبرلطانية

منأثينمضادةصاحبهأرادمزوركتاباثهولاشكمرلةلافانهيوحناانجيل

المزورالكاتبهذاادعىوكدومثىيوحتاالقديساقوهما،البعضبعضهماالحوارلين

علىالجملةهذهالكنيسةفاخذتالمسيحيحبهالذيالحواريهوانهالكتابمقجؤ

نامعالكقابعلىاسمهووضمت،الحوارييوحناهوالكاتببأنوجزمتعلاتها

بينهالصارخالتضاربذلكهذاالإنكارأسباببينومنيقينأ(()ر(،يوحناغيرصاحبه

للتسلسلمرقسروايةحسبتسيرالأخيرةفهذهالمتشابهةالثلاثةالأناجيلولين

المسيح!لرسالةالرئيسيالمحلهيالجليلمنطقةفتجعلللأحداثالتأريخي

الإنجيلانهمعالرئيسي)4(،المركزكانتاليهوديةولايةانيوحناإنجيليقرربينما

الأخرىالثلاثةالأناجيلتوردهالمالتيالمسيحلاهوتمسألةأثارالذيالوحيد

يوحناأن(الجبلتحفه)منتفسيرهمقدمةفيالخوريالدبسيوسفيقول))لذلك

كانتانهوالسببوغيرهاأسياكنائسأساقفةمنبطلبحياتهآخرفيانجيلهصنف

ومرقسمثتىأهملهماوذكرإثباتهمنهفطلبواالمسيحلاهوتتتكرطوائفهناك

مهمةمسألةالأناجيلكتبهمنثلاثةليملانيعقلفهل")5(،أناجيلهمجؤولوقا

الذييوحنا)انجيلتاليفتمالخللهذايسدولكي،المسيحلاهوتمسألةبحجم

حدثالصلبيذكرانحيثالمسمحصلبيومتحديدفيالباقيةالأناجيلمعيختلف

.12صالأريمة،الأناجيلفيدرأسة،السعيديمحمد)1(

.5صه.النصرانيةجؤضراتمحاازهرةأبومحمد)2(

.5صه،ن.م

72.ص.المسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح.الوهابعبدأحمد)4(

53.ص،النصرانية!محاضرات،زهرةأبومحمد(5)
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عدممعنيسان15يومكانالصلبانالأناجيلبقيةمنيفهمبينمانيسان14!ؤ

عمدالقيالعمادحادثةولاالأخيؤالعشاءأوالمقدساالقريانروايةانجيلهجؤذكره

1(.الجوهريلأالاختلافاتمنوغيرهما!المسيحالمعمدانيوحنافيها

والكقابةالقراعةيعرفلاأميأورجازسمك،صاثدكانيوحناأنلعرفاقبقي

ولوحنابطرسمجاهرةراوا)المااليهودمجلسأعضاءانالأعمالسفريرويحيث

(92(،يسوعمعكاناأنهمافعرفوهماتعجبواوعاميانالعلمعديماانسانانانهماووجدوا

الإنجيلهذاكتابةتمت))فرلما:بالقولالإشكالهذايحلواانالنصارىعلماءفحاول

الصحةقانونيةالإنجيلهذايعطيلاالتعليلوهذايوحنا(93(.عليهأملاهكاتبيدعلى

بحاله4التامجطهممعالكاتبهذاهومنيذكرونلاعلما!مانخصوصأوالقبول

إ)اناخرموضعجؤيذكرالمقدس)4(للكتابالتطبيقيالتفسيرانمعوعلمه،وثقته

ولملا"،الرؤوسفرالثلاثورسائلهيوحناانجيلالقدسالروحلإرشادكتبقديوحنا

امياكونهمعالرؤلةوسفر،الثلاثورسائله،الأناجيليوحناكقبكيفالتفسيريذكر

التلاميذعلىحلحينالقدسالروحانالمقدسةكتبهممنعلمفقد،يكتبولايقرألا

جعلهمقدالقدسالروحانيذكروالمإنهمإلامختلف!5(،بألسنةيتكلمونابتدأوا

.)الكنائسإلىورسائلأناجيلأيدونوااقيستطيعواحتىوالكتابةالقراعغيعرفوق

المقدسلاالاشفارقدسية2-

الوحىادعاءا-

الىتعالىالفهقبلمناوحيتقدالمقدسةالأسفارانالنصارىمنكئيريرى

))الأساس6(:ماكدوللأجوشيقوللذلكقانونيةأسفارفإنهاثغومنورسلهانبيائه

السيدتتاولهالذيالأخيرالربانيبالعشاءتشبهأوالنبيذالخبزتتاولاي:المقدسالقريان!!

،عليانرشديد.ينظر.دمه،الىوالنبيذالمسيحلحمالىيرمزوالخبزتلاميذهمعالمسيح

.132صوالمسيحيلأ.اليهوديةالديانتينتارلخالساموكاسعدون.د

دراسة،السعيديمحمدينظرالأخوىالثلاثةوالأناجيلالرابعالإنجيلبينالاختلافاتعن()1

.2اصه،الأريعةجيلالأناج!

.413:الرسلأعمال)2(

334.ص.المقدسالكتابموسوعة)3(

.21ص)4(

.24:الرسلأعمالسفر)3(

35.ص.المقدسالكتابصحةفيومنطقيدراسيبحثوقراركتاب)،(
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الرسلمنانهاهوقانونيةكأسفارالجديدالعهدأسفارقبولعليهبنيالذي

))وإنها:يقولحينهذامنابعدإلىرولسن)1(دانيالولذهبالفه((،منبهاوموحى

ايمنزلكتاببكاملهالمقدسالكتابباننعترفالتيتلك)يماننافيجوهرلةلعقيدة

هوبلالبشرالىالموجهةالفهكلملأهوالكتابهذاانالمسيحيونويؤمنبه((.موحى

فقراتمنالمقدسالكتابفييردبماذلكعلىولستدلونالمكتوبه"2(،اللهكلمة

الأنبياء)4(،بلساننطقوانه3(!بماموسىكل!االذيهوتعالىالفهانعلىتدلكثيرة

بكتابهقامواالذينوان6(،بولمممالسانعلىوردوماداود)5(،الملكالنبيبفموتكلم

الروحمنمسوقونوهمكتبوء،القديسونالفهأناسهمالمقدسالكتابأسفار

كلامهمهوليسالقديسونأولئككتبهماكل))انرياض)8(يوسفويرى7(،القدش

الروحمنأوحيتقدالكلماتهذهوانالقه((،كلمةذاتهوبل،اللهافكارمتضمنأ

المولفهوالقدسالروح))انالاكولني:تومايقوللذلكالكتبةأولئكالىالقدس

ولااستخدمها(99(،التيالوسائلسوىالكتبةوماالمقدسةللأسفارالرئيسي

تقديراقلوعلىتكونانبلالأسفارهذءتقبللكيرسولاالكاتبيكونانيشترط

عنفصلهيمكنلاالرسلسلطانبأقذلكولعلل،الرسلبموافقةحظيتقد

(.نفسه)15الربمنيستمدونهبسلطانالرسليتحدثوعندما..الربسلطان

شيءاييزاديعدولم،الوحيختمفقدالمسيحرسلمنرسولآخروبموت

كاملالمسيحانبما،بالقولالأمرذلكالنصارىويعللا(،المقدسه"االأسفارعلى

للحقوشاملينكاملينالمسيحيينوالوحيالشريعةكونفيقتضيوالشريعةالوحي

.94ص،المقدسالكتابهوما

5.صهن،.م

ك!.7:الرسلعمال992X1:يوحنا1226X:مرقسينظر

.3:18أعمال07،:الوقاينظر

16:4.25.:االرسلاعمال

15-16.:3ثيموثاوس2

.2)ا:بطرس2

2.ص.ت،ب،الأردن،عمان،مركزالمحبة،المقدسالكتابوحي

5.صز،المقدسالكتابماهورولسن،دانيل،كتابعننقلأ

33.صوقرار،كتابماكدولل.جوشينظر(

.187ص،النظريللاهوتااالجميلالياس(
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المسيحيفالوحيلتكميلهما،شيءفيهمايزادانالىيحتاجانلافهما،والنعمة

يبقياانفيلزمكاملةالغيرالقديمةللشريعةمكملانكاملانالجديدةوالشرلعة

الرسل)1(.بواسطةالمسيحعلمهاكماحالهماعلى

الالهامادعاء-ب

القدسالروحعنصادرةخصوصية))حركةبأنهالإلهامالنصارىيعرف

يكتبانالىوتدعوه،يغلطتدعهلابحيثعقلهوتدربالكتابةعلىالكاتبتحمل

الثهمنكونهافيالأسفارقدسيةبينالنصارىيريطلذلكالفه(()2(،يشاؤوهما

الفهكلامالمقدسالكتاب3())انالجميلالياسفيقولالقدسالروجعملولين

جؤونظمتهاالفهبالهاممكتوبةالكنيسةاعتبرتهاالتيالاسفارتلكبهونعنيالمكتوب

الروحبالهاممكتسبةصحيحةسليمةأنهامعلنةالمؤمنينلجميعوقدمتهاالقانون

لكيوذلكالأسفارهذهعملفيالكبيرةالمساحةالقدسللروحوشركون((،القدس

والقدسية.القبولقانونيةلهايكتب

((،المقدسالكتابنسقالذيهوالقدسالروح))ان4(ماكدهـللأجوشفيرى

الكاتبيحركالذيهوالقدسالروح))ان:بالقولهذامنأبعدالىويذهبون

الفكريعملهمدةجؤولعينه،ويهديهفينيره،كيانهبكلالمقدسالكتابيكتبالذي

صيغةوأحيانأ،الأدبيالوضعحتىالأصليةبالفكرةمروراالكتابةفيالاندفاعمنذ

مولفه(()5(.علىالبشرلةشخصيتهفاعليةحرلةللكاتبيدعولكنهالتعبير

نفحةهو))"الإلهام":فيقولأقسامئ!وئةإلىالإلهامسابا)6(جورجهـلقسم

الإلهامهذاهـسممىموسىأمتالالفهشعبعلىرعاةتقيمالفهروحمنروحية

العهدورسلالقديمالعهدأنبياءأمثالالكلامالىبعضهمتدفعاوالراعوي،

التيرسالةتدهـلنالىتدفعاو،الرسوليأوالنبويالإلهامهذاهـسممىالجديد،

الرسفي((.الإلهامهووهذاوالكلامبالعملللناسوبلغتسبق

918.صق!.م()

.191صن،.م)2(

.137ص،المقدسالكتابعتبةعلى،ساباجورجوشظر،؟91اصن!.م)3(

.اصهوقرار.كتاب)هـ(

58.ص،المقدسالكتابهوماروسمن،دانيالينظر،)3(

.133ص،المقدسالكتابعتبةعلى)6(
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وأالفه)1(،منملهمانهيثبتالجديدالمهدءدليلوجوبعدمالنصارى!لقر

كلامهميعدحتىبالهامكتبواوانهمرسلأ)2(يسمونهممنرسالةيثبتآخردليلاي

منالكثيرتوردوالرسائلالأناجيلانمع)3(.وقبولهتصديقهويجببهاوحيوحيأ

بالوحيلهاعلاقةولابشرلةمؤلفاتهيالمؤلفاتهذءانتوضحالتيالفقرات

والإلهام)4(.

الكتبهذهعد(الردود3-

نسخبينالكبيرةالاختلافاتيلاحظالجديدالعهدأسفارعلىالمطلعان

علىبينهافيماتتفقتكادلابحيثالرسائلفييردماوبينبعضهامعالأناجيل

مبالغخاطئةورواياتسافرةتتاقضاتمنالنصوصتحتولهمامعمعينةروايات

الأناجيلنسخبينالاختلافاتهذهمنالكثيرالأولالفصلفيوردولقدفيها،

ومنها:جيل،لأناهذهجؤوايأغلاطالتتاقضات،تبيانعلىسنقتصرلذلكالأريعة

القديمالعهدمحالاتاجيلرواياتتناقضا-

نبوءاتانليثبتواالقديمالعهدمنبنصوصالأناجيلكتاباستشهدلقد

منالأنبياءبهبشرالذيوانهيالمسيحالسيدلسيرةمطابقةالسابقينالأنبياء

الشوعيةالصفةولإضفاءالمسيحالسيدبرسالةبالأيماناليهودلاقناعوذلكقبل،

هذهمطالعةوعندوالفداء)5(.والصلبالتثليثعقيدةمنإليهذهبواماعلى

تفسيرهامعالفاظهاوفيالأصليةمعانيهافيتختلفأنهايلاحظ،النصوص

القائل:النبيبأشعياءقيلمايتم))لكيمتىإنجيلفيجاءمامنهاخاطئا،تفسيرا

الأممفيخبرعليهروحياضعنفسيبهسرتالذيحبيبياخترتهالذيفتايهوذا

مرضوضهقصبة،صوتهالشارعجؤأحديسمعولأ،يصيحولا،يخاصملابالحق

136.ص،المقدسالكتابعتبةعلى،سابأجورج)1(

.للناسوأرسلهعينهالذيهوالمسيحانيدعيالذيبولسبأستثناء)2(

)8.ص،النصرانيةفيمحاضرأت.زهرةأبومحمدينظر)ر(

91-16:02الأولىكورنثوس،1-2.13:314:يوحناالحصر،لاالمثالسبيلعلىينظر)4(

ا،8-ه:8الثانيةمنكورنثوس712،7:04:الأولىكورنثوس،-41321:الثانيةثيموثاوس

.ا:11

93.ص،الأربعةالأناجيلفيدراسة.السعيديمحمد)و(
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يكوناسمهوعلىالنصرةالىالحقيخرجحتىيطفئلامدخنةوفتيلةيقصفلا

النصهذامتىإليهنسبالذياشعياءسفرإلىالعودةوعند(()1(الأممرجاء

روحيوضعت،نفسيبهسزتالذيمختارياعضدهالذيعبدي))هوذافيقول

قصبة،صوتهالشارعفييسمعولا،يصرخولا،يصيحلا،للأممالحقفيخرجعليه

ولايكل،لا،الحقيخرجالأمانالى،يطفئلاخامدةوفتيلةيفصفالامرضوضه

بينالمقارنةوعندشرلعته(()2(.الجزائروتتتظرالأرضجؤالحقيضعحتىينكسر

لينسجمينكسر(!ولايكل)الاعبارةحذفمتىانجيلكاتباانيلاحظ،النصين

الصليب.علىالمسيحنهايةمعالنص

قدالربملاكاذاانصرفوا))وبعدماالآتيالنصمثتىإنجيلكاتبواورد

هناكوكنمصر،الىوأهربوامهالصبيوخذقمقائلأ:حلمجؤليوسفظهر

وأمهالصبيوأخذفقام،ليهلكهالصبييطلبانمزمعهيرودسلأنلكأقولحتى

الربمنقيلمايتملكيهيرودسوفاهالىهنالكوكانمصرإلىوانصرفليلأ

النصنجدهوشعسفرالىالعودةوعند(()3(،ابنيدعوتمصرمن:القائلبالنبي

نافيلاحظ(()4(ابنيدعوتمصرومنأحببتهغلامأاسرائيلكان))Uالآتي

الإسرائمليللشعباليهوداله)يهوه(محبةعنيتحدثهوشعسفرجؤالنص

فيالبتةلهعلاقةولا!موسىالنبيقيادةتحتمصرمنللخروجلهودعوته

حيث5(المقدطالكتابتفسيريؤكدهماوهذامصر،منالمسيحعودةمسألة

الشديداللهحبموضوعالىالأخيرةالأريعةالفصولجؤهوشع))يتحدث:يقول

وفصله،الأصليالنصمنجزءااقتطعالإنجيلكاتبانفيلاحظ((إسرائيللبني

6(.القديم?العهدنبؤاتحقققدا!عيسىانليثبتقبلهعما

معقولةهغيرأ!ورعد،ا!ذناجيلاشتمالب-

لمالمسيحعلىللقبضجاؤاالذينوالجنوداليهودانيوحناانجيلفيورد

)1(-.1217-21
صى..

.-4ا42:)2(اشعيا

13-2.15:)3(متى

.اا:ا)4(هوشع

)511732
مر،.

.42صالأرلعة،الأناجيل!دراسة،السعيديمحمدينظر،)6(
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أخبريهوذاانالأناجيلبقية!ؤوورد)1(،شخصيتهعنلهمكشفانلولايعرفوه

)).2(المسيغهوسيكونيقبلهسوفالذيالشخصانوالجنوداليهود

غيرأمريالمسيحالسيدبشخصيةوالجنوداليهودكهنةمعرفةعدمان

وكانوا،الكهنةمعمرارأوتتاظر،القدسعلىمرارايترددكان!لأنهمعقول

جؤوردفقدذلك،يؤلدماطيآتهابينتحملالأناجيلانمعبه،تامةمعرفةعلى

والشيوخ،الهيكلحرسوقادة،الكهنةلرؤساءقالالمسيحالسيدانلوقاانجيل

معكمكن!اذوعصيبسيوفخرجتملصعلى))كأنهعليهللقبضجاؤاالذين

(()3(.الأياديعلىتمروالمالهيكلفييومكل

الأسماء!أغلا!-ص

ولد.))هـلوشيامتىانجيلكاتبأوردهاالتيالمسيحالسيدنسبقائمةجؤورد

كاتبفأراديوشيا+،ابن8يهولاقيمابنيكنيا"لأنمغلوطالكلاموهذايكنيا(()4(

لسانعلىالربقبلمنملعونلانهالنسبقائمةمنيهوياقيماسقاطمثتى)نجيل

لهيكونالايهوذاملكيهوياقيمعنالربقالهكذا))لذلكقال:حيثارمياالنبي

واعاقبهليلاوللبردنهاراللحرمطروحةجئتهوتكونداودكرسيعلىجالس

السيديكونلاحتىالنسبمناسقاطهالإنجيلكاتبفأرادوعبيدء(()5(ونسله

.3-11:188(يوحنا

)2(-ث
62:8.4صى48،:22لوقاك!،:14مر!س

52-53.:22)،(لوقا

.1أ:1)4(متى

ويعدبابلالىنصرخذنبورحله3ق795فيأشهرثلاثةمدةيهوذامملكةعلىملك:يكنيا"

،المقدسالكتابموسوعةينظر،القصر،فيوظيفةوولاهأسرهبابلملوكأحدفكعدةسنين

.352ص

ناعليهوكانملكأ)نمو(الفرعونجعلهقم906-795منليوذاملكيوشياابنيهولاقي!ا:"

موسوعةينظر:وقاسيأ!طماعأ،وكان،أبيهإنجازاتجميعابطلمصرإلىالجزلةيؤدي

.352ص،المقدسالكتاب

لم!5سنة!آمونأبيهاغتيالبعدسنينثمانيةابنوهويهوذامملكةعلىملكاتوج:يوشيا"

فيوالثلاثينالتاسعةسنفيوهوقتل،كثيرة)صلاحاتعهـدهجؤوتمتقولأصلكأكان3،ق

جؤموجودةايضأوأخبارهم357.ص،المقدسالكتابموسوعةينظر:.المصرلينضدمعركة

.21,24,27الإصحاحاتالثانيالملوكوسفر!13الإصحاحالأولالملودسفر

.03-36:31ارميا)5(
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موضعفيالإثجيلكاتبوأوردالعقوية،هذهتشملهمسوفالذينضمنمنالمسيح

ابنفدايا*ابنزرلابل*لأنصحيحغيروهذازريابل(()1(ولد))وشألتئيل:قولهآخر

السيدنسبقائمهفيوورد،النسبمنفداياالإنجيلكاتبفأسقط)2(،شألتئيل

لديهزريابللأنأيضأغلطوهذاابيهود(93(ولد))زريابلانمتىإنجيلفيالمسيح

الىوصلالفلطانفيلاحظ،الأسمبهذامسمىأحدفيهموليسبنين)4(!خمسة

:فقالالأغلاطههذءعلىحزم)3(ابنالإماماستدركوقد،المسيحالسيدنمسبقائمة

كاذبالنقلينفاحدهذايحتمللاتعالىاللهووحيالأسماءفياختلاف))وهذا

متىكذبفقدبها،مصدقونوهمالي!ودكتب)النصارى(صدقوافأنولاشك

ذلك((.أحدمنلابدكاذبةاليهودكتبفإنمئتىصدقواوان،وجهل

رقامافى!غلا!أ-د

منالأجيال))فجميعالمسيحالسيدنمسبقائمةفيمتتىانجيلكاتبأورد

ومنجيلأعشرأريعةبابلسبيالىداودومنجيلاعشرأربعةداودالىإبراهيم

نسبقائمةانمتتىانجيلمنهـلعلمجيلأ(()6(،عشرأريمةالمسيحالىبابلسبي

جيلأ،عشراريعةعلىيحتويقسموكل،أقسامثلاثةعلىتشتملالمسيحالسيد

داخاو!داودكانفإذايداودالىينتهيالأولالقسملأنصريحغلطوهذا

منالثانيالقسمولبتدئ،محالةلاالثانيالقسممنخارجاسيكونفانهفيه

القسممنخارجافانهفيهداخلأيكنياكانفإذابيكنياولنتهي!سليمان

يوجدلاالقسمهذاوفي!المسيحالىولنتهيشألتئيلمنيبتدئالذيالثالث

.11:12متى

حاكمأاصبح،البابليالأسرمنعادواالذيناليهودوقائدياقيميهوالملكحفيدزريابل:

.ص167،المقدسالكتابموسوعةيهوذاهـينظر:لمملكة

للكتابالتطبيقيالتفسيرينظر:!شمعيوأخيهزرلابلوانجبشألتثيلابنوهوفدايا:

837.صالمقدس

.318:الأولالأيامأخبارسفرينطر

.13:امتى

.91-3:02الأولالأياماخبارسفر!موجودةأخبارهم

،لبنان،بيروت)طا(،،الجديدةالندوةدار)جأ-2(،،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل

.ااص،1317&-

.17:امتى
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هيالثلاثةالأقساممنالثانيالقسمفيالأجيالانمعجيلا13(،عشرثلاثةالا

مئى.انجيلكاتبذكرهاكماجيلأعشرأرلعةلاعشرثمانية

الزمان!أغلا!هـ-

يكنياولد))!لوشياالمسيحالسيدنسبقائمةفيمتىانجيلكاتباورد

حصلعندماحيأكانلوشياانالكلامهذامنفيفهم(()2(بابلسبيعنوإخوته

بعدسنينثمانابنوهويهوذاعلىملكيوشيالأنبينغلطوهذاالجلاء،هذا

عمره)3(.منوالئلائينالتاسعةفيوهووماتاحمإق064)سنةجؤآمونأبيهاغتيال

فيكاقيهوذالمدينةالأولالبابليالترحيلوانقحم(906)سنةفيماتانهأي

فلقدعامأ،عشرباكميالجلاءقبلتوفيقديوشيايكونفبذلك3()4(كق)79

يهوياقيمجلسثمأشهرثلاثةلمدةالمملكةكرسيعلىخلفهآحازيهوابنهجلس

أسرءثمأشهرثلاثةيهولاقيمابنيكنياجلسثمسنةعشرةأحدىلمدةالآخرابنه

كاتبولورد3()5("كق)79سنةوذلك،بابلالىاليهودمعوأجلاهنصرنبوخذ

ابنانهبليوشيابنليسيكنياانالمعلومومن!اخوتهيكنياولديوشياانالإنجيل

الابنانهبلمعهيلدواحتىاخوةلهيكنلميكنياانثميوشيا،ابنيهولاقيم

انهبل6(.بابلأالىرحلعندماسنةعشرثمانيةابنكانوانهليهولاقيم،الوحيد

بابل.سبيعندولدانهعبارةمعنىفماحينهايهوذاعلىملكاكان

المكان!اغلا!!

احد))وليسالمسيحالسيدلسانعلىالعبارةهذءيوحناإنجيلكاتبأورد

السماء(97(،فيهوالذيالإنسانابنالسماءمننزلالذيالاالسماءالىصعد

.143ص،اظهارالحق،الهنديالفهرحمهينظر()

.11:امتتى()

.2124:الثانيالملوكسفر2،:12الأولالملودسفرينظر)3(

الثقافةوزارةمنشوراتمنالتاهـلخ،،فيوالي!ودالعربتاريخمفصل،سوسهأحمد.دينظر)4(

e.606-406,_,ما58191(1ط)،للطباعةالحرلةدار،العراقيةوالأعلام

والئافي.الأولالأياموأخباروالثانيالأولالملوكسفرينظر،!أخبارهمعن()

.248:الثانيالملوك()

.313:يوحنا)7(
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السماءالىرفعا"السلام"عليهما()الياسوايليا)ادرس!(اخنوخلأنغلطوهذا

والنصارى)2(.اليهودعقيدةفيمعروفهوكما1(اليها)وصعدا

-أ2:الثانيالملوك5،24:التكولنسفرينظر)1(

مصادرجؤالمسيح،الوهابعبداحمدينظره،المقدسالكتابجؤوالنتاقضاتالاختلافات)2(عن

محمدة87123-ص،الحق)ظهارا!دي.الفهرحمه!بعدهاوماأصهه،المسيحيةالعقائد

الفصل2(،)ج،الظاهريحزمابنة66-86ص،والتوراةالأربعةالأناجيلفيدراسة،السعيدي

?,15-76.،والنحلوالأهواءالمللفي
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إلفصلى،لر،بم

المسيحىاللاهوتيالفكرتثبيض!ودورهااثسيحيةادجامع
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واقرارءالممسيحياللاهوتيالفكرتثبيتفيكبيرأدورأالمسيحيةالمجامحلعبت

منبعدهاومام(())325سنةنيقيهمجمعجؤالاذلكلهملتمولم،مقدسةكعقيدة

بينتتأرجحالمسيحيةالعقائدكانتقرونثلاثةالممتدةالحقبةفطوال،مجامع

الفكرمناهجوتدددجهة،منالموحدينورفضاعتراضاتتتجاذبهاوردأخذ

إطارهافيكانتوالتيالمجامعهذهعقداستدعىمما،أخرىجهةمناللاهوتي

لسببين:تعقدالعام

التيالمجامعفيهذاولبرز،الناسمعالكنيسةعملينظمنتظممي:الأول

منهمالعائدينوقبولالهراطقةتعميداعادةحولالكنائساختلافبسببعقدت

تعميدهم)عادةترفضكانتالتيروماكناتسبينخلافنشبحيث،الكنيسةإلى

الارثوذوكسيةالكنيسةمنالعمادقبلواالذينباقترىالتيالمشرقكنائسوبين

سنةجؤوذلكرأيهلتدعيمالمجامعبعصفرلقكلوعقديعاد،لاصحيحعمادهم

قرارهأصدرالذينيقيهمجمعفيحسمأنالاالخلافهذاواستمرم(،)255

قضيةفينتطركاتوالتيالثالثالقرنمجامعانعقادحولالآمروكذلكa(،فيه1

بعدلهم،الموجهةالاضطهاداتانتهاءبعدالكنيسةالىالعائدينأو)الساقطين(

جديد.منتعميدهميعادوهلالإيمانانكارهم

ولظهر:المسيحيالإيمانتخصالتيالعقائديةالخلافاتبروز:الثانيالسبب

تحسبهمكانتأشخاصلتحرلموالغربالشرقفيالعديدةالمجامعانعقادفيهذا

مجمعانعقادذلكومن،الرسلعنتلقوهالذيالإيمانلتعاليممخالفونالكنائس

عقدتالتيالمجامعأوالسميساطي،بولستعاليمضدم()263سنةالمنعقدانطاكيا

في!صلأموصلم64سنةفيعقدتالتيوالمجامعوالأرلوسية،المونتانية،لتحريم!

ومجمعثم24سنةأنقرةمجمعوكذلك،المسيحيالتثليثمسألةفيللنظرانطاكيا

مسالةفيهنوقشتوالذينيقيهمجمعلانعقاديحضركانالذيثم25سثةانطاكيا

واعينها!بجوهرمنأي)هوموزيون(عبارةورفضالفه()أمكونهاصلمالسيدة

2(.الجوهزفيمساو:اللاتينيةاللفظةعلىلتدفلتستخدمكانتوالتيمثله

.146-147ص،المسيححياةمنالخفيةالجوانب،المنشاويناصرينظر،،الخلافهذاعن)1(

كنيسةمجامعحبي،يوسفالدكتورالابينظر!انعقادهاواسبابالمسيحيةالمجامععن)2(

م،9991،لبنان،الكسليك،القدسالروحجامعةالحبريةاللاهوتكليةمنشورات،المشرق

بعدها.وما2.
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القسطنطينيةومجمعكم23سنةنيقيهمجمعاعقدتالتيالمجامعأهمومن

الناسوصألزم،المسيحيالإيماقصورالمسيحيونفيهماحددالذيم،381سنة

الهراقطة،منمقرراتهايخالفمنكلالكنيسةوعذتعليهالخروجوعدملإتباعه

الموحدينمعمتتاحرةكانتالتيالتثليثيةاللاهوتيةالمسيحيةالعقائدواستقرت

الترتيب:علىوهماالمجمعينهذينفيالتثليثصيفةعلىالوتتيينمنوالمخالفين

fib)325نيقيهمجمع8أولأ

شخصيتينعنالتحدثبعدالاونتائجهنيقيهمجمععنالحديثيمكنلا

الذيالرومانيالإمبراطورقسطنطينوهماالمؤتمرهذاجؤايأبرزالدورلهماكان

منعقدالذيالرئيسيالسببكانالذيالموحدالقسوأريوسالمجمعبانعقادامر

هذا:قسطنطينهوفمنالمجمعهذاأجله

ايليرلافينايسمدينةفي)قسطنطين(فليريوسفارفيوسولد:قسطنطين

قاثدأكانالذيكلوروسقسطنطينوسأبيهمنم282سنة(السابقة)يوغسلافيا

هيلانهمنلقسطنطينوسشرعيغيرابنوهوابرلطانياجؤالرومانيةللقوات

الحانات)1(.إحدىفيخادمةكانتالتيالمسيحية

التيفوستهتدعىوالتيالفتياتإحدىمناثم7سنةفيقسطنطينتزوج

أولادهااحدقتلهائموقسطنس،قسطنطيثوس،،قسطنطينابناء:ثلاثةلهولدت

.2(واخولقا)أباهامعهاوقتلااللائقةغيرعلاقاتهابسبببعدفيما

استطاععسكريأقائدأوكان،أبيهوفاةبعدكم60سنةفيقيصراانتخب

جؤالمسيحيةالىقسطنطينتحولابتدأ3(ءالأقاليغمنالكثيرعلىالسيطرة

سنة-الأولتشرلن-اكتوبرشهرمنوالعشرينالسابعفيميليفيوجسرمعركة

(Saxaسكسارلرامنطقةفيمكسنتوسضدقسطنطينفيهاالتقىالتيم،312

(Rubraالشمالجهةمنروماعنأميالتسعةتبمدوالتيالحمراءالصخورأي،

ورائه،منالتيبرونهريقاتلأنعلىعدوهيرغمأنالحديثةبخططهواستطاع

رأىالظهيرةوجؤملفيوس،جسريعبرأنإلاتقهقرإذايسلكهطرلىمنلهوليس

.38ص!شزا(ا)ج.الحضارةقصةديوؤنت،ولت53ص،الكنيسةتاهـلخ.المخلصيمنصورينظر،1()

55.ص،الكنيسةتارلخ.المخلصيمنصورينظر2()

55.صن!.م)3(
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العلامةلهذهمعناهايونانيةعبارةوعليهالسماءفيملتهباصليباقسطنطين

دروعهمعلى)*(حرفجنودهيرسمبانيأمرهصوتاانمنامهفيرأىثمانتصر،

ولويعللا"،مكسنتموشعلىوانتصرالعلامةهذهتحتالمعركةخاضثم

كبيراكاقالمسيحيينقسطنطينجنودعدد))أن:بالقولالأمرهذاديورانت)2(

أحمدالدكتورويضيف((العلامةبهذهحماستهميكسبانقسطنطينفأراد

نأيمكنالذيالضخمالظييديقدرونأخذواالرومانيينالأباطرة))أن3(شلبي

((.وتتهاوىلقتزكانتالتيالجمهورلةبذلكليسندواالمسيحينمنعليهيحصلوا

والتيالنصارىمنكانتالتيهيلانهآمه))إلىتنصرهسببحزم)4(ابنويعزو

إظهاريستطعلمابوهماتفل!ا،صغرهومثذسراالنصرانيةعلىابنهاربت

القسطنطينيةإلىذهابهبعدوذلكشهر،مسيرءروماعنرحلأنبعدالاالنصرانية

عبدالمسيحانيقولصغرهمنذأريوسيأكانوانهله،عاصمةلتكونبناهاالتي

الملأ((علىوأعلنهاقسطنطينتتصردينهظهرلماثمفقطهههتعالىلفهنبيمخلوق

والدههيلانةاستطاعةيتصورلامنها:عديدةوجوءمنيصحلاالرأيوهذا

يكتشفأندونمنصغيرطفلوهوالنصرانيةتعليمهسرعلىالحفاض!قسطنطين

هذاكانإنثم،وسلوكهتصرفاتهخلالمنالملكيالبلام!رجالحدTأووالدهذلك

المؤالينجانبالىبعدفيمانيقيهمجمعفيقسطنطينمالفلماذاصحيحأالأمر

.الموحدةالارلوسيةالأكئرلةرايوأهمل.المجمعفيأقليةوهمالمسيحللسيد

برصبهكانانهمنها:تنصرهسببحولالآراءمنالعديد5(الأثيزابنولورد

يقاتلدينلإحداثالنصرانيةيكتمكانممنوزرائهبعضعليهفأشارنزعهواراد

منالنصارىفتبعهذلكففعلبهدانمنليساعدهالنصرانيةلهحسنثمعليه

علىعساكرسيرانهوقيل،خالفهمنوقهرلهمفقوىوخاصتهأصحابهمعالروم

الآباءمطبعة)جا(،،الخورييوسفترجمة،الكنيسةتارلخخلاصة،الفرنسيلومندينظر،ا(

ص58.ام،119ب!روت!،اليسوعيين2

38.ص4ا(،ا)ج،الحضارةقصة(

87.ص.المسيحيةو(

3.ص2(،)ج،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل7(

التأرلخ،فيالكاملهـ(!63)تهالجزريالأثيربابنالمعروفالكرمأبيابنعليالحسنأبور(

2(،)طالعرلياالكتابدار)جا(،العلماءه!ننخبهعليهوالتعليقأصولهبمراجعةعني

.918صم،6791اهـ-387،لبنان،بيروت
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الكواكبأسماءعلىأصنامسبعةلهموكانالعساكر،فانهزمتأصنامهمأسماء

الأمر-هذافيالنصرانيةيكتملهوفلرأعليهفأشارالصابئينعادةعلىالسبعة

1(.ذلك)غيروقيلملكهودامفظفرفأجابه-بالنصرانيةالدخول

أواصروتقويةوذهم،لكسبوذلكللمسيحيش،تفريبهسببويرجح

تأييدهمنيستفيدانواستطاعالغرضهذالهوتحقق،الرومانيةالإمبراطورية

جؤأعداءهبهملاقىالذينالمسيحيينالجندمنفيلقأعشرباثيللمسيحية

قيسواإذاوشمائرهملحياتهمالمسيحيينتتظيممنيجدكانمامع،حروبه

الوثنيةالعقائدمنالمسيحيةقربذلكالىيضاف،الإمبراطوريةسكانمنبغيرهم

هذهأنالمؤكدفمن،الدينيينلرؤسائهمالمسيحيينطاعةمععليها،نشأالتي

اليهالمسيحيينهـلقربامبراطورلتهبهايقويكيلقسطثطينتروقكانتالصفات

كسبوحاولالسياسيين)2(،وأعوانهحاشيتهجعلهمالذينالأساقفةويالأخص

الدينيةالحريةمنحالذيم313سنةميلانومرسومأصدرحينكثررضاهم

الأملاكاعادةمع،الدينيةوالممارساتالإيمانحريةمنحواحيث،للمسيحيين

المنفيينورجوعهالأسرىسراحواطلاق،والجماعاتللأفرادوالمسروقةالمصادرة

المسيحيينقادةاعفيحيثالقانونيةالامتيازاتبعضومنحهم،مناصبهمالى

وسمحالعبيد،تحرلرامكانيةومثحوا،والضرائبالعسكرلةالخدمةمنالدينيين

اجلمنماليةمساعداتلهمالحكومةوقدمتخاصةكنسيةمحكمةبتشكيللهم

وغيرها)3(.لهماكرامأالأحديومالإمبراطورلةعطلةوجعلالفقراء،

الولميةعنمتميزمتكاملكدينبهاكاملةقناعهعنللمسيحيةاعتتاقهكانفهل

به؟المحيطةالظروفمناستوحاهابارعةسياسيةحنكةكانانهأم،عليهاكانالتي

الىدخلقدقسطنطينانيرىالأول:اتجاهانالتساؤلهذاعنيجيب

عندالإلهيالممثلأووالبشرالفهبينالإلهيالوسيطوأنهقناعتهبكاملالمسيحية

حبروهو،نفسهالفهباسمالدولةعنوالمسؤول،الأعلىالكهنةرئيسوهوالبشر،

الحسينبنعليالحسنابيالرحالةينظر،.قسطنطينتتصرسببفيالمختلفةالأقوالعن)1(

والنشر،للطباعةالأندلسدارالجوهر،ومعادنالذهبمروجهـ(،)ت!34المسموديعليبن

6591!لبنانبلروت،أ(،)ط 1385X!352-353.صم

288.ص(،12)ج!الحضارةقصة،ديورانتولينظر،)2(

56.صعبرالتأرلخ،الكنيسة،المخلصيمنصورينظر،)ر(
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الكنيسةداخلهممنعلىأساقفة))انتمالكنيسةلرجاليقولوكانالأعظمروما

(()1(.الخارج!هممنعلىالفهبمشيئةأسقفوأنا

ويطقوسه،المسيحيبالدينيأبهيكنلمقسطنطينانيرىالثانيوالاتجاه

تتطلبهلمايخضعالجديددينهاعتناقهبعدكان))وقلماديورانت)2(:وليقوللذلك

الىبهابعثالتيرسائلهمنوشضح،وطقوسشعائرمنالمسيحيةالمبادات

بهاتضطربكانماالتياللاهوتيةبالفروقيعنييكنلمانهالمسيحيينالأساقفة

بمدئذسياسياوحاكمأاولأمسيحيالكانحقامسيحياكانانهولو..المسيحية

((.غايةلاوسيلهعندهالمسيحيةفكانتقسطنطينحالفيانعكستالآيةولكن

جؤالدخول)علامةالعماديطلبلمقسطنطينأنالاتجاءهذاهـلؤلد

فلوالوفاةحضرتهلحينالمزعومالمسيحيةدخولهمنذحياففترةطوالالمسيحيه(

التعميد.طلبفيترددلماوايمانقناعةعنالمسيحيةدخلقدكان

كانانهالسبب)العل:بالقولوفاتهقبلالامعموديتهعدمرستم)،(أسدويعلل

ولميايزاللاكانالرومانيينمنكبيرأعددأوانالدولةامبراطوروظيفةيشفل

تقضيوالكنيسةالدولةمصلحةأنقسطنطينفرأىوالأجدادالآباءبدينمتمسكأ

عنبميدتعليلوهذامعأ((الأثنينخدمةمنليتمكنالأعظمروماحبريظلبان

دخلانهلوكثروالدولةالكنمسةيخدمأنقسطنطينباستطاعةكانفقدالواقع

معمعه،الوثثيينمنالكثيرسيجذبانهالمؤكدمنكاقإليهافبدخولهاالمسيحية

الأعماللكثرةوذلكالدخوللهذامستعدةكانتالرومانيةالإمبراطوريةأن

الأكثرالسببولكن،قدمناكماللمسيحيينإرضاءقسطنطينسنهاالتيوالقوانجن

انهالاالمسيحيةبدخولأمرهبدايةفيمقتنعأيكنلمقسطنطينأنهواحتمالأ

تحملهكانتالذيالتوحيدمنهجإلىيهتديأناستطاعالوفاةتحضرهأنوقبل

و!نيقوميذية،أسقفافسابيوسالأرلوسيصديقهيدعلىليعتمدالارلوسية،

فيالرسلكنيسةفيودفنقسطنطينتوفيم337سنةأيارمنوالعشرينالثاني

سنهء1(.ثلاثينحكمهسنواتودامتالقسطنطينهء4(،

56.صالتأهـلخ،عبرالكنيسة،المخلصيمنصورةا98صانطاكيا،رستماسدينطر،)1(

.387ص11،ا)ج،الحضارةقصة)2(

.918ص،انطاكيا)ر(

الىنقلهااللاهوتالىالمدخل.215صانطاكيا،رستماسدينظر،قسطنطينوفاهعن)4(

67.ص!م،200،بغداد،الكلدانيةماركوركيسكنيسة،النوفليهرمزحبيبالأبالعرلية
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الإسكندرلةلكرسيالتابعةقيرواقمدينةفي!م56سنةارلوسولدأرلوس:

بجومحاطأاريوسنشأحضارلأمركزأالمدينةهذهكانتولما2(الأصلأليبيوهو

3(.العديدجالفلسفيةالتياراتعلىمنهاأطلعالتيالهيلينيةوالئقافةالعلوم

المعشر،لطيف،والتقشفالطهر،اليهنسب،مدينتهفيمحترمأارلوسكان

الواسع)4(.الدينيبنشاطهوعوف،جذابخلقوذا

الانطاكي،لوقيانوسيدعلىالنيقوميذياوزيبيوسوصاحبههوالعلمتلقى

نألبثماثم،الإسكندريبطرسالبطريركيدعلىالإنجيليةالرسامة))نال

احترازيةتدابيرلعدةهدفأصارواالذينالانفصاليةالحركةانصارالىانحاز

وجيزةفنزةوبعد،بالحرمالبطرلركفرشمهالمذكور..البطرلركتجاههماتخذها

فعادأخيلا،الإسكندرلةكرسيعلىوخلفهبطرسالبطرلركتوفيأثم()5عام

ماتوعندماكاهناورسمهعنهفعفىالصفحالجديدالبطرلرلامنوطلبارلوس

الرواياتوتقول(()؟"المنصبهذاالىالكسندرسالكاهنأنتخبأخيلاالبطرلرك

ذاالبطرلركيةللسدةالكسندروسانتخابعلىعملالذيهونفسهاهـلوس))أن

عليها(()6(.حصلالتيالأصواتجميعصوبهوجه

بعض:إليهتتسبثلاثةاثارمنمقتطعاتسوىارلوسكتبمنيصللم

والشعرالنثربينبجمحأسلوبأفيهتعمد،المائدةأيئائياكتابهمنمنشورات

إلىاحداهماورسالتان،الصناعاتوأهلالحرفثيناوساطفيلأقوالهترويجأ

الإسكندرلةاسقفإلىوالأخرىم،321سنةنحوالنيقوميذياوزلبيوسصديقه

نيقيه)7(.مجمعانعقادقبيل

.ص,22(،)ج(،1-2)م،والملوكالأممتاريخ!الطبريينظر،

والحضارةالمص!يحية.قنواتيجورجث2صه،ادراكهيمكنلاالفه)ن،الذهبيالفميوحناينظر

حزم،ابن,286:ص2(،)ج،الدينيالفكرفلسفة،قنواتيوجورجغارديةلولص26؟ص.المربية

48.ص(،ا)ج،الفصل

2.صه،ادراكهيمكنلاالفه)ن،الذهبيالفميوحنا

.501ص،المقدسالكتابفيوتتاقضاتاختلافات،الوهابعبدأحمد

2.صه)دراكه،يمكنلااللهان.الذهبيالفميوحنا

صهجد.ن،.م

قنواتي،جورجت287ص2(،)ج،الدينيالفكرفلسفة،قنواتيوجورجغارديهلوس!ينظر

26.صالعرييلأ،والحضارةالمسيحية
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تعالى،ذاتهفيشيءيشاركهلامولودغيرواحدالفه))أنيرىارلوسكان

ومشيئتهاللهبإرادةشيءلامنمخلوقهوانماالأحدالفهعنخارجاكانمافكل

قديم،ولاأزليغيرلكنه4زمانيكنولمكاقوالعالمالفهبينوسطفهوالكلمةأما

قيلواذا،مصنوعبلا.مخلوق".فالكلمةموجودأالكلمةفيهايكنل!امدةكانتبل

ولكن،طبعأمعصومغيرالكلمةأقالىذلكويودي،تبناهالفهانفبمعنىمولودانه

الأكوانمعجزةكانولومقامأ،اللهدونفهو،وزللخطأكلمنحفظتهاستقامته

فأنكرومالأ(()1(رتبهمنهاكملشيءمعهيستحيلمالاالكمالمنبلغخلقا

المساواةأصحابيقولكانمانحوعلىلهومساوالفهابنا!عيسىاناريوس

نأقبلالزمنمنفترةوجدتقدمحض،انسانانهعنهوقالوالمسيحالقهبين

نادعوىتتفقكيفبقولهذلكوعلل،أزليأوليس-حادث)نسانانهأي-يخلق

ايضا)2(.إلهأيعيسىجعلمعواحدالإله

الىفوضالابالفه))بأنالمولارلوسالىالإسلامعلماءبعضوينسب

السماواتفيشيءكلبالكلمةالمسمىالابنفخلقشيء،كلالكلمةالمسيح

فيها(()3(.وماوالأرض

واردأالقولهذاكانولو،المسيحيةعلماءكتاباتجؤالمولهذاعلىأقفولم

للتوحيدمخالفعنهوردماوغايةبه،والتمسكإظهارهالىالمسيحيوقلسارععنه

القديمصديقهإلىوجههاوالتي،اليهتتسبالتيرسالتهفيقولهاليهيدعوالذي

رفضنافييكمنبكاملهجرمنا))إن:فيهايقولالمينيقوميذيةأسقفافسيبيوس

ازلي.الفهاقمعهوالقولالكسندروس()معتقدالخاطئمعتقدهالىالانضمام

منذمولودالابنوانالأبد،والىالأزلمنذمعأكاناوالابنالابوانازلي،والابن

علىالفههوبالفكر،حتىولا،بلحظةولا،الابنالبتهيسبقلاالابوان،الأزل

ص26.العربيلأ،والحضارةالمسيحية،قنواتيجورج)1(

الهاشمي،فوادمحمدة701ص.الإسلاميالتفكير!الإاليالجانب،البهيمحمدينظر)2(

43.صت،.بمصر،العرلي!الكتابدار،الميزانكفةجؤالأديان

أ-2(،)جا(،)م!والنحلالملل(،)ت438الشهرستانيالكرلمعبدبنمحمدالفتحأبويفظر،)،(

؟68-96ص(الفصللطمش)طبع-1317A،لبنان،بيروت)طا(.،الجديدةالندوةدار

اللهعبدبكرابيبنمحمدت15صه،المسيححياةمنالخفيةالجوانب!المنشاويناصر

الإسلامية.الجامعةالنشردار،والنصارىاليهوداجوبةفيالحيارىهدايلأ(،751?()ت

.166صت،ب،المنورةالمدينة

302http://kotob.has.it



يخصنافيماأما..بالذاتالفهمنمنبثقالابنوان،الدوامعلىوالابن،الدوام

قدالابنأنأيضا:الآننعلمهنزالولاسابقاعلمناءقدكنابماونؤمننغولفأننا

تغيرأيقبللاوحيدأوابنأإلهاوالدهور،الأزمانقبلومشورتهالآبيارادة!جد

للأبنأنقلنالأننااضطهدناوقد،يخلقأويولدأنقبلموجودأيكنلمولكنه

خرجقدالابنأنقلنالأننافضيعهآعمالبحقناولرتكبله،بدءفلاالثهأمابدءا،

هذءفحوىأنالا")1(،خليقةمنخرجولاالفه،منجزءاليسلانهالمدممن

مجصعأمامأوردهاوالتينيقيه،مجمعالىبهاجاءالتيالعقيدةتخالفالرسالة

والمسيحا!بحولاللاهوتيةآرائهلسماععقدوالذيم(032)سنةالإسكندرلة

له،بدءلاوحده،أزليوحدهمولود،غير،وحدههوواحد،لإلهنشرفإ)فقال

قبلابنهولدالذيالجديدوالعهدوالأنبياء،،الناموساله..الحقالإلهوحده

الواحدالحقالإلهانوضوحأالعيونتفقأالتيوالخلاصة،والأزمانالدهور

تماماالابنبخلافالزمنفيبدءذيوغيرمولود،غيرلكونهالآبهووالسرمدي

)مولود(لانهمختلفجوهرمنهوالإنجيليةالكتاباتفي)ريا(دعيوانالذى

الىبعثهاالتيالرسالةأيضأتخالفوهي(()2(الهيزمنفيوجودهولادئ

فيها:يقولوالتيم(033)سنةفيوذلكمعتقدهفيهاوشرحقسطنطينالإمبراطور

خارجأكانمافكل،تعالىذاتهفيشيءيشاركهلامولودغيرفردواحدالفهان))

فهو)الكلمة(Lodومشيئتهاللهلإرادةلاشيءمنمخلوقهوانماالأحدالفهعن

لممدةكأنتبلقديمولا،أزليغيرلكنهزمانيكنولمكانوالعالمالفهبينوسط

مولودانهقيلوإذا،مصنوعانهبلمخلوق)فالكلمة(موجودأالكلمةفيهايكن

ولكنطبعامعصومغير)الكلمة()نإلىذلكهـلؤدي)تبناه(،الفهأنفبمعنى

(()3(.مقاماالفهفهودونوزللخطأكلمنحفظتهاستقامته

عنهوردمالمخالفتهاوزورالهتانأاليهنسبتقدالرسالةهذهانالظنفاغلب

.العاممفهومهامنغيرتعباراتاليهاأضيفتقداوتخالفها.آراءمن

إلىبعدفيما)الاهـلوسية(الآرلهلتتحولارلوس،توفيرم()36سمةوفي

ثمعليها،القضاءالرومانيةالكنيسةحاولتوالتيأورياجؤالجرمانيةالقبائل

ص!ص!2.ارراكه،يمكنلاالفهان،الذهبيالفميوحنا)1(

3-32.اص،)دراكهيمكنلااللهاق،الذهبيالفميوحنا)2(

287.ص2(.)ج،الدينيالفكرفلسفة،غارديلوس!)3(
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امتدادلانهالإسلامالىالنهايةفيالتوحيدعقيدةحامليالقبائلهذهلتتحول

لها)1(.

وقراراتهاجممعانعقادأسبابا-

منذارلوسلهاينادىالتيالأفكارانتشارالىالمجمعلهذاالدعوةسببيعزى

قبلوقمعهامحاريتهاالتثليثأهلحاولوالتيالتوحيد،عقيدةحولم(931)سنة

فيعقدوالذيم(324)سنةانطاكيامجمعفجاءالأنحاء،شتىفيوتتتشرتتفلغلأن

وعقيدتهاريوسأمرفيللتشاورأسقفأ(65)وحضره)انطاكيا!النصرانيةعاصمة

يتفيرلاازليالقدرةفائقيالهبالقولتمسكهميؤكدونانهمفيهجاءقرارأفاتخذوا

المولودالوحيدالفهابنالمسمحيسوعواحدوبربيوجد،ماوكلوالأرضالسماءخلق

،الصغرىوآسيه،الشرقأساقفةدعوةالمجمعواقترحالدهور،كلقبلا!بمن

للبت(الحالية)انقرةأنقيرةفييجلسمسكونيمجمعجؤللالتقاءوالفربومصر،

فيها)2(.وقعتالتيالورطةمنالكنيسةواخراجارلوس،قضيةفي

الكفيسة،أساقفةمنبطلبالمجمعهذاعلىالإشرافمسالةقسطنطينفتبنى

هوقسطنطينالإمبراطور))انبقوله)3(:الأمرهذاالبولسيخوامجورجالأبويعلل

الذيالأسرعقالمنالمسيحيةالديانةباعتتاقالثمينوالفضلالكبيرالباعصاحب

صنيعهعلىتكريمهمنلابدكانلذلكالسابقينالرومانيينالأباطرةعليهافرضه

الممثلالمجمعبوضعالفتيةالكنيسةعلىوصايته)ظهارمنأفضلتكرلموأيهذا!

سرائرجؤشكودونيدوركانمامع،عهدتهوجؤاشرافهتحتكلهاالكنيسة

غطاءبتأمينوتتلخص،الخطوةهذهتبنيإلىدفعتهمخفيةرغبةمنالمجتمعين

تصبحكيوفعاليةنفاذأويحبوها،المجمعهذامقرراتبالقوةيضرضانيمكنهمدني

فيمايصبحسوفالأمرهذالكن((4المعارضالارلوسيالفر!لدىالتطبيقسارلة

ميولستتحكماذ،الكنيسةعلىئقيلاقيداالمتعاقبينالأباطرةطرلقوعنبعد

نإبل،المسيحيينالدينرجالاراءحسابعلىالمجامعهذءمنبالكثيرالأباطرة

مؤسسة،ومناقشاتدراساتالعربالمسيحيون.واخرونخضرجورجينظر،اهـلوس،وفاة)1(عن

الآباءسيرسيبولد!.فشارلا؟صةم+8191.لبنانبمروت!أ(،)م!العرليةاالأبحاث

68.ص،للطبعولاسنةدارلايوجد،البطاركة

.891ص،انطاكيارسقم،أسد)2(

)ر(
.18ص)دراكه،يمكنلاالله)ن،الذهبيالفميوحنا.كتابمقدمةمن
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ويفرضاللاهوتيةالعقائدمنمناسبأيراهمايحدداخذالأباطرةمنالبعض

)1(.مشيئتهيعارضمنولقيلوالبطاركةالأساقفةولعينهواء4علىبهاالعمل

انعقادهمكانتفييرهفيالمجمعهذافيقسطنطينللإمبراطورتدخلأولوتمثل

تغمرويعزىنيقيه،إلىانطاكيافيالأساقفةبينمتفقأكاقماحسب)أنقيرا(من

)مقرنيقوميذيةإلىاقربوأنهاانقيرا،مناخمنالطفنيقيةمناخأنالىالمكان

وأوريا)2(.الفربأساقفةعلىأسهلاليهاالوصولوان(قسطنطينحكم

اسيامنالغرليالشمال!تقعبثينيةلولايةالتآنيةالعاصمةهيونيقيه

بعيدزمنمنذتهدمتوهد،الألبجبالسلسلةمنبالقرب(الحالية)تركياالصفرى

التركيهء3(.أسنيكقرلةتوجدالآنموضعهاوفيباليهاطلالسوىمنهايبقولم

لهذاالحضورالىلدعوهمالأساقفةجميعإلىرسائلقسطنطينفأرسل

4(.السفزمنيلزمهمومالتقلهممركباتنفقتهعلىلهميقدمأنوأمر.المجمع

والمنازل،الشوارعفيتعقدكانتجانبيةاجتماعاتثمةأنالمؤرخونهـلروي

هذابسببهاسيعقدالتيالرئيسلأالقضيةحولومناقشات،مباحثاتوتدور

الارلوسيه33(.العقيدهوهيالمجمح،

المراجعوتختلفم()6(.325سنةآب25الىحزيران91)منالمجمعهذاوانعقد

شخصا.(318)العددعلىتتفقتكادانهاالا7(المجمغالىحظرواالذينعددفي

حيثلاتساعهابالمدينةالملكيالقصرجؤالوسطىالساحةللاجتماعوخصص

عليهليجلسالذهبمنكرسيالوسطفيوضعكماالكثيرةالمقاعدفيهااعدت

18.صم.ن.

.)و9ص،انطاكيا.رستمأسدينطر

.133ص،المسيححياةمنالخفيةالجوانب.المنشاويناصرينظر،

.17ص7،الكنيسةتارلخخلاصة،الفرنسيلومندينظر

.157ص،المسيححياةمنالخفيةالجوانبالمنشاوياناصر

,274.ص2(،)ج،الدينيالفكرفلسفةهغارديهلوس!ينطر

الإسكندريال!اسيوسهـلقولشخصأ(،027)عددهمانانطاكيااسقفافمشاثيوسيرى

جعلثم06سنةهـلعدشخصأ،(118)كانعددهمانغارديةلوس!هـلرى(،003)انهم

رستم.اسدينظر،،المجتمعينعددحولالخلافعنشخصأ(،)318عددهمالنصارى

274.ص)ج2(،،الدينيالفكرفلسفة!غارديةلوس!،991ص،أنطاكيا
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مكانقسطنطينودخلبنفسه)1(1المجمعحضورجؤرغبالذيالإمبراطور

المسيحيين،منحاشيتهأفرادبعضووراعهوالذهبالأرجوانمرتدياالاجتماع

بحثفيالمجتمعونشرعاليونانيةالىاللاتينيةمنترجمتالتيخطبتهإلقاءهـلعد

الآراءمنالعديدولرزتالمجمعداخلالنقاشاتوابتداتامامهم)2(.الماثلةالقضايا

واخرىرئيسيهاتجاهاتثلاثةإلىتقسيمهايمكنالتيوالاتجاهاتوالعقائد

وهي:ثانولة

أوسابيوسوارلوسيتزعمهمالمسيحالسيدلألوهيةالمنكرون:الموحدونا-

المجمع.أغلبيةاعضاءمعهموكاننيقيوميذيةأسقف

مثلوان،جوهرهذاتمنوانهالابمعأزلياوجودأللمسيحبانالقائلونب

يكوقأنصحلماكذلكيكنلملوالمسيحباقهؤلاءوذكرعنه،مستقلأاقنومأ

وشماسهالكسندروسالإسكندريةأسقفالرأيبهذاالقائلينومنمخلصا،

عينوالذيبعد،فيماالايمانقانونصياغةفيالفضللهكانالذياكماسيوس

م.932سنةالكسندروسللأسقفخلفأل!وسكندرلةاسقفا

حيثقيصارلةأسقفاوسابيوسومنهمالرأيينبينالتوفيقبعضهموارادص

فانوعليه،الأزلمنذالابمنمولودهوبلالعدممنيخلقلمالمسيحبانقال

لاالتوفيقزعمالذيالرأيهذاأنيخفىولا،الابلطبيعةمشابهةعناصرفيه

تتبنىكانتمجموعاتوجودمعوالكسندروس،اكماسيوسرأيعنيختلفيكاد

مثل:كثرمناصرونلهاليسضعيفةاراء

مرل!ا.السيدةبالوهيةالقائلين-د

.وعدلوطالحصالحثلاثةالإلهوانهـ-

الفهءدونمنالهانومرلمالمسيحأنيقولمنومنهم-و

منتعلقتنارمنشعلةبمتزلهالأبمنالمسيحأقيقولكانمنومنهم-ز

منها.الئانيةلإيقادالأولىتتقصفلمنارشعلة

بطنمننورمروانماآشهرلشمعةمريمتحبللميقولكانمنومنهم-ح

.153ص،المسيححياةمنالخفيةالجوانب،المنشاويناصرينظر.)1(

62.صالتأرلخ،عبرالكنيسة،المخلصيمنصور؟صهاأنطاكيا،رستمأسدينظر.)2(
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حيثمنوخرجت)ذنهامندخلتالفهكلمةلأنالميزابمنالماءيمركمامرلم

ساعتها)1(.منالولديخرج

موضوعصارتحتىالحدةطابعتأخذوالمناقشاتتعلوالأصواتفأخذت

المنازعاتلفضيتدخلكانقسطنطين)نحتىالوتتيين)2(.قبلمنسخرية

المجتمعين.بينالكلامية

مابعضالىالمجمعواستمع،المجمعفيعقيدتهيشرحانارلوسواستطاع

اوسابيوسأشهرهمالأساقفهمنالكثيرارلوسوأيد(،)المائدةالثاليهكتابهفيجاء

اسقفوثيودوتوس،فلسطينقيصريةأسقفوأوسابيوسنيقوميذية.أسقف

وغيرهم)3(.بلرروتاسقفوغريفورلوس،زريهعينأسقفواتثاسيوسااللاذقية

أهلمحاولاتكلمعالأماكنهذه!ؤالتوحيدانتشارمدىعلىيدللوهذا

ن)بلعقيدتهمبعرضالتوحيدأهليكتفولم،واستئصالهلإسكاتهالتثليث

جؤيتلوهكانإيمانقانونعرض)الموحد(فلسطينقيصرلةأسقفاوسابيوس

المجتمعينالأساقفةولكن،عليهولوافقوايقبلوهأنالحاضرلنوترجىكنيسته

باقالقولوأوجبواعباراتعليهفأدخلواالمقترحةصيفتهعلىالقانونهذارفضوا

مساومخلوقغيرمولودحق،الهمنحقإلهوانه،الابجوهرمنمولوداللهابن

قسطنطينلأنوذلكالصيغةلهذهأجمعينالأساقفة4(هـفأذعنالجوهزجؤللآب

موقفهمعلىيبقونالذينالأساقفةجميعبالنفيوهددعليها،ووافقاستحسنها

اقترحالذيهوقسطنطينأنيرىمنهناكأنعلىالصيغه"3(،لتلكالمخالف

تحقيق!المسيحدينبدللمنالصحيحالجوابم(،728e-)661هـالحرانيتيميةابنينظر:ا(

العاصمة،دار)بم(،محمد،حمداند.عسكر،)براهيمالعزلزعبد.دناصر!حسنعلي.د

3991الرلاض،)طا(! - 1414A،ادراكه،يمكنلااللهاق4الذهبيالفميوحنا,224:صم

23.ص

جؤلاهوتيينبينالرسميلأغيرالمسكونيةالمداولة،اللاهوتيالحواراوتوموير،المونسنيور2(

خوريمارسيلترجمةالرومانيلأ،الكاثوليكيةوالكنيسةالشرقيةالارثوذوكسيةالكنائس

سوهـلة،حلب،ا(،)ط،مارديندار،ابراهيميوحناغريفورلوسواعدادمراجعةطراقجي،

52.صم،7991

202.صأنطاكيا،،رستمر(أسد

202.صن"4(م.

54.ص)دراكه،يمكنلاالله)ن،الذهبيالفميوحناينطر،5(
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علىبالقوةيفرضهااناستطاعوالتي()1(الابمعالجوهرفي)المتساويعبارة

المجتمعين.

بعدالصيغةهذهقبولعلىمكرهينالمجمعفيالابا!كثريةاضطروهكذا

المسيح،السيدالوهيةعقيدةبالقوةالنهايةفيلتفرضومضنيةطولله"2(مناقشات

3(.المسيحيينعندقبولأالعقائداصعبمنتعدوالتيحقيقةالفهابنوانه

ضابطآبواحدباله))نؤمنهي:الايمانلقانونالنهائيلأالصيغةفكانت

الوحيدالفهابنالمسيحيسوعواحدوبربيرى،لاومايرىماكلخالقالكل

غيرمولودحق،الهمنحقالهنور،مننوراله،الابجوهرمنأيألابمنالمولود

علىوماالسماءجؤماشيءكلكانبهالذيالجوهرفيللآبمساومخلوق

وقاموتالم،،وتأنسوتجسد،نزلخلاصناولأجلالبشرنحنلأجلناالذيالأرض

ولالروحوالأمواتالأحياءليدينوسيجيءالسماء،الىوصعدالثالثاليومفي

(()4(.القدس

العباراتالقانونبهذاالأساقفةالحقولعزلوهم،الموحدينيبعدواولكي

نأقبليكنلموانهفيه،يكنلمزمنكانانهيقولونالذيناولئك))اماالتالية

وا،مخلوقالفهابناوانجوهراخر،اوآخراقنوممناوالعدممنصاروانهيولد

علىقسطنطينفحكم(95(،الكنيسةتعزلهمجميعهمفهؤلاءمتحولأومتغير،

والإبعاد)6(.بالنفيوأتباعهأرلوس

ورفض،العقيدةتلكتوافقوالتيالأريعة،الأناجيلاختيارالمجمعفيوتم

يمتلكمنكلالكنيسةوحاريت،بالمئاتتعدوالتي،والرسائل،الأناجيلمنغيرها

62.ص!الكنيسةتارلخ،المخلصيمنصورينظر:)1(

السقار،مححودبنمنقذد.ينظراشهر،ثلاثةاستمرتالمناقشاتهذهانيرىمنهنالك)2(

29.ص،ثلاثةأمواحدالفههل

ا(!)ط،المسيحيةالنيلمطبعةالقاهراني،الفاديعبدتعرلب،الحقالإيمانكوير،.دينظر،)3(

.313صبت!مصر،

302.ص،أنطاكيا/رستمأسد)4(

)5(
302.صلى،.م

منكليظنفيهاساعةتأتيبلالمجامعمنإ)سيخرجونكمفقالالأمرهذاعنالمسيحتتبأ)6(

ينظر"عرفونيولاا!بيعرفوالملأنهمبكمهذاوسيفعلونالفهخدمةيقدمانهيقتلكم

.16،23:يوحنا13،9:مرقس
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كفراوعدلقا،الأخرىالأناجيلجميعبإحراقوأمرت،الأناجيلهذهغيرإنجيلأ

تداولها)1(.منومنعتوهرطقة

اوسابيوسلكن،الإيمانقانونعلىالآباءجميعوقعالمجمعجلساتختاموجؤ

رغمأهالجديدةالعقيدةومولدىقسطنطينلمشيئةأذعنالذينيقوصذيةاسقف

((dHotov6tos))اليونانيةالعبارةالقانوننصعلىيوقعوهوكتبعنه

((dHoov6tos))عبارةعنبدلأالجوهرفيمشابهأي))همئوشيوسإ(

حادةلخلافاتالسبيلهذابعملهممهدأالجوهرجؤمساوأي))همؤشيوس((

2(،عدولواضطهاداتانقساماتإلىبعدفيماالكنيسةتجرسوفسريعلأوتطورات

سببهاكاناللاهوتيةوالمشاكلالخلافاتهذه))انر(:ساكؤلوس!الأبيرىلذلك

السرعنالتعبيرأرادواالذين،اليونانيةالفلسفةمنالمثحدريناللاهوتيينبعض

للقيامكفايةمهيأةتكنلمالكلماتهذهلكن،الميتافيزيقيةالفلسفةبلفةالإلهي

التطورهذاأمامالطرلقفتحمنأولوان...تمامأواضحةتكنولم،المهمةبهذه

الإيمانلبفيفلسفيةكلماتادخلالذيم325سنةنيقيهمجمعهوالجديد

مولودكلانأي.للولادةبيانياخطأمتبعأ،وابنهالفهكلمةالمسيحبيسوعللاعتراف

ضدالجوهر(فيللأب)مساولاالتعبيرجاءلذا،نوعهوالوالدطبيعةمنهوحي

لبعضصدمةالتطورهذاوخلق،الأبمنمرتبهأدنىالابنباناريوسادعاء

الأبهـلعزو((،كافيهغيرالمكرسةالمقدسالكتابكلماتوكانشعرتالتيالكنائس

الفلسفة))انالىحينهاءالفلسضةالألفاظهذهاستخدام4(ساكؤلوش!

الميتافيزلقيالمقياسوحسب،العقلانيالكائنتعدكانتالاباءعصرجؤاليونانية

الفلسفةهذهانالمنطلقهذامناللاهوتيينوتصور،وحدهالحقيقيالكائنهي

((.مفهومةرسالةالناسالىتنقلهاوتقدران،كلهاالحقيقةتمتلكالنظرلة

علىالسيطرةمنبولسمسيحيةفيهاستطاعتمجمعأولاختتموبهذا

3(.المسيغالسيدبإلوهيةولعترفالتوحيد،ضدقرارألتفرضالسياسيةالسلطة

.ص14.والصليبالإنجيل،1.داالأحدعبدينظر)1(

الفميوحنا.288ص2(.)ج،الدينيالفكرفلسفة،قنواتيجورجوغارديةلوشىينظر،)2(

45.ص،إدراكهيمكنلاالله)نكتابمقدمةمن،الذهبي

58صم،5991ايار-آذار303،-303العدد!المسيحيالفكرمجلة،والوحدةالمشرقكنيسة)3(

)4(
95صلى،.م

ا.و5ص،المسيحية،شلبيأحمدينطر)3(
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نيقيةمجمعانعقادمنالموحدينموقف2-

عنوالدفاعفسادهاوبياقالجديدةالمقيدةبوجهالوقوفالموحدونحاول

الجوهر،فيالمساواةعنفتكلموا،نيقيةمجمعمنالرجوعبعدوذلكالتوحيد

ثيودوتوس،اللاذقيةاسقفالاتجاههذازعيموكانالنيقاوي،الإيماقنصوأؤلوا

ودهولكسبواقسطنطينإلىيصلواأنالاريوسيوناستطاعأخرىجهةومن

كانحيثالملكيالبلاطداخلجؤالكبيرنفوذهمذلكعلىوساعدهمواحترامه

أوصتوالتي)قسطندية(،تسمىالتنقسطنطينلأختمعلمأالاريوسيينأحد

مأ)هياونه(الإمبراطورةانمع،الموتفراشعلىوهيبالارلوسيينأخاها

اسقفوثيويفينسنيموميذيةاسقفاوسابيوساليهاتقربكانتقسطنطين

)غاليه(،مدينةالىبأبعادهماأمرمابعدولدهاعندلهماشفعتوالتي،نيقية

مراكزهما)1(.الىعادهمافأ

قبلمنتداركانتوالتيالكبرىالكنائسعلىبالسيطرةالموحدونوابتدأ

كنيسةعلىالسيطرةفاستطاعوا،بالتدريجذلكلهمفكانالمسيحبالوهيةالقائلين

كنيسةوعلىبافيلنوس،الأسقفعليهاوعينوام(O33)سنةوذلكالمهمة)انطاكيا(

نأالاهـلوسيوناستطاعالأثناءتلئاوجؤبيستوس،الأسقفوتوابعهاالإسكندرلة

خريففيذلكلهمفكانمنفاهمنوعودتهاريوسعنبالعفوقسطنطينيقنعوا

م)2(هـ334سنة

أساقفة!احاولوالمهمةالكبرىالمدناساقفةعزلالموحدوناستطاعوبذلك

المجامع:منالعديديعقدواأناستطاعوابلبذلكيكتفواهـولمعنهمبدلاموحدين

كانوالذيم()334سنةقيصرلةمجمعثمم(932)سنةأنطاكياجؤكاناولها

الذينالأساقفةمنكفيرحضرهالذيثم()35سنةصورمجمعلانعقاديحضر

ثم()3".)25سنةالأولالمسكونينيقيةمجمعإلىحضروا

الاريوسيينبينالأزمةاشتدادالىصورمجمعانعقادسببولعزى

الكتابتراجمفياخقلافات.الوهابعبدأحمد!بعدهاوما602صأنطاكيا،،رستمأسد)1(

.1ه1-8ه7ص،المقدس

.2اصه!انطاكيا.رستماسد)2(

.801ص،المقدسالكتابتراجمجؤاختلافات،الوهابعبداحمدينظر،)3(
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ومن،الموحدينأعداءألدمنيعدوالذيالإسكندريةبطرلركواتتاسيوس*

المسيح.السيدبألوهيةالقائلين

.بالمقدساتالعبثأهمها:لأثماسيوسعديدةاتهاماتالمجمعهذافيوجهت

بالفجور.اتهامهمعوجوره.وعسفه،الدينرجالعلىوضغطه

الىالموجهلأالاتهاماتناقشوااسقفا،ستينبحضورالمجمعهذاانعقد

،الاتهاماتفيللتحقيقمصرالىوايفادهالجنةتشكيلعلىفأتفقوااكماسيوس،

بالسحر،متهمينهالاجتماعقاعةعلىوتوافدوااكماسيوسضدالسكاقوهاج

ينسلأناستطاعولكنهقتله)1(،وحاولواالشديدبالضربعليهواعتدواوالمساوة،

وكانتمنه،يسمعأنرفضالذيالإمبراطورلقاءمحاولأالقسطنطينيةالىهـلهرب

ومشاغب)2(هـفحكم،ومتعجرفوقح،بانهاثثاسيوسحولالإمبراطورنظروجهة

بلجيكا)3(،!غالياامصارمنكبيرةمدينةوهيترلفالىونفاهبالجريمةعليه

بذلكالمجتمعونوكتب،الإسكندريةكنيسةرئاسةمنالماسيوسخلعالمجمعوقرر

لدفنالعدةالمجتمعوناعدولقد،الكنيسةمنلحرمانهالكنائسجميعالى

نيقيه"4(.مجمعمقررات

م(034)سنةأنطاكياوفيم(،)336سنةالقسطنطينيةفيآخرمجمعأعقبهثم

ومجمعالتوحيد،ومنهجتتفقالتيالمقرراتمنالعديدفيهنأصدرحيثثم(41)و

ومجمع?)355?(سنةبايطالياميلانوومجمع?)353?(سنةفرنسافيارلس

مساواةفيهاأنكرجديدةايمانصيغةوقعالذيم()337سنةفرنساجنوبسرميوم

،الغربجؤرلمنيمجمع،مجمعينعقدثم(95)سنةوفيالجوهر،فيلأبيهالابن

باتتوهكذاالتأكيدكلالارلوسيةالمجمعينكلاوأيدسوريا،جؤسلوقيةومجمع

تعديلجؤالفرييريمنيمجمعتسببولقد،موحدةأرلوسيةكلهاالغربيةالكنيسة

كله.المسيحيالعالمفيالاريوسيةلواءوأعلننيقيةمجمعصيغة

استطاع،بنفسهوحضرهنيقيةمجمععقدعندالإسكندهـلةكنيسلأجؤشماسأكانالماسيوس:+

منصورينطر،كم(،)28سنةالكسندروسالبطرلرلهوفاةبعدالكنيسةرئاسةالىيصلاق

62.صعبرالتأرلخ،الكنيسة،المخلصي

.ص801.المقدسالكتابتراجمفياختلافات،الوهابعبدأحمد)1(

.215ص،أنطاكيا،رستمأسد)2(

.182ص،الكنيسةتارلخخلاصةالضرنسي،لومند)،(

.801ص.المقدسالكتابتراجم!اختلافات،الوهابعبداحمد)4(
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صيغةفيهووضمواانطاكيامجمعبعقدالاريوسيونقامم؟361)سنةوجؤ

هـوقدوالمشيئةالجوهرجؤعنهمختلفأبيهعنغرلبالابنأنتعلمجديدايمان

الارلوسيونوقامالسنةنفسجؤبالقسطنطينيةانعقدمجمعفيالعميدةهذهثبتت

مجمعقانونلخالفللإيمان)1(قانونا(17)ووضعواالعالمأنحاءفيبنشرها

.،نيقيهء

لذلكالتوحيدوينشروا،الكنيسةعلىيسيطرواأنالموحدوناستطاعوبذلك

مننيقيةمجمعبعقائداستمسكواالذينالكهنة))وأخرجديورانت)3(:وليقول

علىواتىمنها،يخرجونهمالذينهمالاحيانبعضجؤالغوغاءوكان،كنائسهم

عقيدةعنوتتخلىبالتوحيدستؤمنأنهافيهلاجالزمانمنقرننصفالمسيحية

يقفانهنفسهعنيقولالعصيبةالأيامهذهفياثماسيوسوكان،المسيحألوهية

((.تقاومهالدولةقوىجميعكانتفقدكلهالعالموجهفيوحدء

م.381سنةالقسطنطينيةمجمع8ثانيأ

الكنائس!ادارةالسياسيالحكممقاليدعلىالأريوسيينسيطرةاستمرت

م(378)سنةالحكمثيودوسيوسالإمبراطورتولىأنالى،المسيحيالعالمفيالمهمة

هذاوابتدأالمعارلا،احدىجؤ)فالنيوس(الارلوسيالإمبراطورمقتلبعد

المسيحالسيدالوهيةفكرواحلالالاريوسيالفكراستئصالبمحاولةالإمبراطور

للمسيحالمؤلهةالكاثوليكيةالعقيدةفيهجعلقرارأم(038)سنةفأصدر،محله

يعدللقسطنطينيةأسقفأالنافلانزيغرلغورلوسوجعلالرسميالدولةدينهي

نيقيه"4(.مجمععقيدةلتثبيتمحاولةقيالموحدينالأساقفةجميعاقصاء

الذين*،الثلاثةالقبدوقيينالآباءأهممنواحدأالنافلانزيغريغوهـلوسويعد

الكتبمنالعديدوأصدروانيقيه،مجمعبعقيدةوتمسكواالارلوسيةحاريوا

المسيحية.فيالمصادرهذهلندرةوذلكومضامينهنالقوانينهذهعلىأقفأناستطعلم)1(

الفميوحناا-95).80ص،المقدسالكتابتراجمفياختلافات،الوهابعبدأحمدينطر،)2(

46.ص،إدراكهيمكنلااللهإن،الذهبي

.2صه(،12)جرة،الحضاقصة3()

(.بتصرف)ا,122-23.الكنيسةتارلخقراءةالىدليل،كعبيجانينظر!)4(

قيصرلة،وعاصمتهافلسطينشمالتقعالتيقبدوقيهمدينةإلىالثلاثةالآباءهؤلاءينسب*

وهم:
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هوثيودوسيوسإمبراطوربهقامعملأهمانالاالارلوسية،تخالفالتيوالتعاليم

م()381سنةفيوذلكنفسهاالعاصمةفيالقسطنطينيةمجمعلعقددعوته

نيقيةفيالمجتمعينإ)انالىالمجمعانعقادسببشلبيأحمدالدكتورهـلعزو

،القدسالروحعلىالاختلاففيالحرلةللناستركوا،المسيحألوهيةقررواانبعد

الإسكندرلةالكنيسةتقزعمذلك،حوليتصارعاناتجاهانوجدالحرلةضوءوفي

،الأولالمكوق،ثلاثقوىالعالمعلىالمسيطروانبالتثليثيقولوالذيأحدهما

بعضالآخرالاتجاهوشزعم(،القدس)الروحالعامةوالنفس)الابن(،والعقل

القدسالروحأقاعلنالذيمقدونيوس*يدعىرجلمقدمتهموفيالقساوسة

(()1(.مصنوعمخلوقولكنهلإلهليس

لهذاعقدءفيقسطنطينالإمبراطوراثراقتفاءئيودوسيوسالإمبراطوروأراد

ماخزينتهمنورتبالقسنطينية،الىللحضورالشرقأساقفةجميعفدعاالمجمح،

واذوى)2(.النفقةمنالمجمعيلزم

جلأنالظنوغالبفقط)1(.أسقفا)015(سوىالأساقفةيحضرمنولم

جدأ،ضشلأحضورهموكان،المجمعهذاإلىيحضروالمالاريوسيينالأساقفة

ولدثم(،)92سنةقبدوقيةفينزشزامدينةعلىأسقفأأبوهكانالناقلانزي:غريغوريوسا-

،الكبرىالثقافيةالمراكز!اليونانيةالدراساتجؤأمعنثم()59سنةوتوجؤكم()35سنة

ثم.72سايمانيةتسمىفلاحيةقرلةعلىأسقفأعين

اليونانيةالفلسفيةالمدارسمنتخرجثم()97سنةوتو!(933)سنةولدالكبير:باسيليوس2-

منولهتوفيثم()07سنةقيصرلةعلىاسقفأعين،والقسطنطينيةواثينا،قيصرلة،جؤ

عامأ.(94العمر)

أسقفأعينثم(،)49سنةوتوجؤم(332)سنةولدباسيليوساغوهو:النصيغرلغورلوس،-

ثم(81)سنةالقسطنطينيةجمعوحضركسنة()5العمرمنوله)نصا(تدعىصفيرهلمدينة

التأريخ،عبرالكنيسة،المخلصيمنصورينظر،.فيهالنيقاويالإيمانعنالمدافعينمنوكان

بعدها.وما63.

انهيرىمنوهنالام(!351-036)ثمثم()342-46منللقسطنطينيةأسقفأكان:مقدونيوس+

مخلوقانهولرىإلقدسالروحألوهيةينكركان،العقيدةاهـلوسىللإسكندهـلة،أسقفأكان

لومند281:ص2()ج،الدينيالفكرفلسفة.قنواتيوجورجغارديهلوس!ينظر:.إلهوليس

22.اص:الكنيسةتاريخخلاصةتالفرنسي

59.ص،المسيحية1()

922.ص،الكنيسةتاهـلخخلاصة،الفرنسيلومند)2(
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بارزةكانتالتثليثيةالإمبراطورتوجهاتبوادرأنإلىذلكسببيعزىأقولمكن

العقيدةهوالرسميالدوللأدينأن038x()سنةإعلانهخلالمنوذلكللميان،

معها)2(.والمتناحرةللارلوسيةالمخالفةالكاثوليكية

القدسالروحألوهيةمسألةبأنالمسبقةالارلوسيينمعرفةذلكعنفضلأ

سوفالمعترضينمصيروأن،نقاشدوقمنالمجمعهذافيبالقوةتفرضسوف

حصلماذلكومثال،وجبروته،وسطوتهالإمبراطور،هذالقساوةوذلكاليمايكون

الىأدىكبيرشفبفيهاوثار،بوجههالعصيانرايةرفعتالتيتسالونيقيالمدينة

فأمراحشائهفيالغضبنيراقتسغرتالخبروصلهوعندما،قبلهمنواليهامقتل

الآفسبعةمنهمفقتلالأبرياء،شملحتىاجمعهمالمدينةهذهسكانبقتل

واحد)3(.يومفيشخص

الأسقفوعين،بنفسهالمجمعجلساتثيودوسيوسالإمبراطوروحضر

ولجلهيحترمهالإمبراطوروكانالمجمعوادارةللتصدرانطاكياأسقفملاتيوس

بذلك.اكرامهفارادحلمفيرآهلانه

المقدونيينإرجاعوالمجتمعونالإمبراطوروأرادكبير،بأحتفالالمجمعوافتتح

فعاملهمواجتماعاتهالمجمعوتركواذلكفأبواارائهمعنمقدونيوس()اتباع

والملحدين)4(.الهراطقةمعاملةالمجمع

الروحبخلقالقائلينالارلوسيينوأتباعهمقدونيوسحرمانالمجمعفقرر

النيقاوي،المجمعمقرراتتثبيتمعهالكنيسةوظائفهممنوتجريدهمالقدس

حيثالمسيحتجسيدحولكانمامنها،الصيغبعضوعدلايمانهقانونوإئبات

وقاموتألمإنساناوصاروتجسدالسماءمن))نزليقولكانالنيقاويالقانونأن

قانونأما:والأمواتالأحياءليدينوسيأتيالسمواتإلىوصعدالثالثاليوم

مرلممنالقدسبالروحوتجسدالسمواتمننزل:فقالالقسطنطينيالمجمع

فيوقاموقبر،،وتألمالبنطيبيلاطوسصدعلىلأجلناوصلبوتأنسالعذراء

قنواتي،جورجوغارديةلوسى75!ص،ثلاثةأمواحدالفهالسقار/محمودبنمنقذ.دينظر،)1(

274.ص2(،)ج،الدينيالفكرفلسفة

226ص،الكنيسةتاريخ،الفرنسيلومندينظر،)2(

922.ص،الكنيسةتاريخخلاصة،الفرنسيلومندينطر،!تسالونيقيامدينةمصيرعن)3(

226.ص،الكنيسةتارلخخلاصة،الفرنسيلومندينظر:)4(
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وأيضاالابيمينعنوجلسالسماواتالىوصعد،الكتبفيكماالثالثاليوم

انقضاء((.لملكهوليسوالأمواتالأحياءليدينعظيمبمجديآتي

بروحنؤمن:لفظهكانالنيقاويالمجمحفانالقدسالروحيخصوفيما

المحيالربالقدسبروحنؤمناليها:فأضافالقسطنطينيالمجمعأما،القدس

بالأنبياء))(،الناطقويمجدلهيسجدوالابنالآبمعهوالذيالآبمنا!لنبثق

تجبلذلكالاقاني!(منالثالثالمسيحيالربهوالقدسالروحجعلوبذلك

بالقو؟2(.المقرراتهذهعلىالناسثيودوسيوسوالزم،والابنالابمععبادته

الشرق،اساقفةالايحضرهولممحليامجمعأالايكنلمالمجمعهذاانوبما

مقرراتهفتلزممسكونيامجمعاليكونمقرراتهعلىالتوقيعالبابامنطلبلذلك

اجمع)3(.المسيحيالعالم

النيقاويالإيمانقانونواستحدثالمسيحيالثالوثاكتملوبذلك

ضابطاب،واحدبإله))نؤمن:الآتيالنصجؤالنهائيةصورتهوأخذالقسطنطيني

ابن،المسيحيسوعواحدولربيرىهلاومايرىمافى،والأرضالسماءخالق،الكل

منحقالهنور،مننورإله،منالهالدهوزكلقبلالآبمنالمولودالوحيد،الفه

الذيشيء،كلكانبهالذيالجوهر،فيالآبمعواحد،مخلوقغيرمولودحق،اله

الروحمنوتجسدالسماءمننزلخلاصناأجلومنالبشر،نحنأجلنامن

البنطي،بيلاطسعهدعلى،عناوصلبإنسانأ،وصارالعذراء،مرلم!ومن،القدس

عنوجلسالسماء،الىوصعدالكتبفيكمااالثالثاليومجؤوكاموقبر،!تألم

لملكه،!لافناء،والأموا!الأحياء،ليدين،عظيمبمجديأتيوأيضا،الابيمين

والابنالآبمعهوالذي،الابمنالمنبثقائمحيي،الرب،القدسبالروحونؤمن

وعدلتالفقراتمنالعديداليهأضيفتبلالشكلليذاالمسيحيالإيمانقانونيكتمللم)1(

))والابن((عبارةالنصالىالميلاديمنالم!القرقفياللاتيناليهأضاففقد،عباراتهبعض

اسبابأحدالعبارةهذهصارتوالتي"والابنالابمن))المنبثقالقدسالروحعنقولهمقي

قراعهالىدليل،كمبيجانينظربعد،فيمااليونانيةوالكنيسةاللاتينيةالكنيسةانقسام

.123ص،الكنيسةتارلخ

لوس!73؟ص،ثلاثةأمواحدالفهالسقار،منقذ.دينظر.،القسطنطينيةمجمعمقرراتعن)2(

خلاصة،الفرنسيلومندة928ص2(.)ج،الدينيالفكرفلسفة،قنواتيوجورجغارديه

.266ص.الكنيسةتارلخ

26.صالعرلية،والحضارةالمسيحية،قنواتيجورج)3(
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رسولئة،4جامعة،ومقدسة،واحدةوبكنيسةبالأنبياء،الناطقوممجد،لهمسجود

الدهرفيوالحياة،الموتىقيامهونترجىالخطايا،لمغفرةواحدةبمعموديةونعترف

1(إ((الآتي

هادئة،فكرلةمناظراتخلالمنصيغماالقانونهذاأنالمسيحيونولعترف

وئقافية،،شخصيةمصادماتكانتوالتيالدنيفة،المصادماتخلالمنغالبأبل

عسكريةوتدخلات،دمويةومشاجرات،المنفىالىأبدادرافقهاهواقليمية

وبوليسيهء2(.

الثالوثلطبيعلاالمسيحىالفهـم8تالثأ

القسطنطينيةمجمعأعمالانتهاءبعدبهواعترفالمسيحيالثالوثاكتمل

الذيالمسيحيالإيمانقانون!ليصاغهالقدسالروحألوهيةواقرارهالمسكوني

جؤصعوباتاليوميجدونالمسيحيين))فكثيرمنفهمهبصعوبةالمسيحيونيعترف

جؤللآبمساو،مخلوقغير"مولودمثلالتعابيرفبعض!.القانونهذافهم

تناسبتعدلمالتعابيرتلكأنهـلرون،ومبهمة،غريبةلهمتبدووغيرهاالجوهر"

قانونتلاوةفييشاركواانيقبلونلالذلك4شيئألهمتعنيلاوقدتساؤلانفم.

شخصيا(()ر(.ولقبلونهيفهمونهمابقدرإلاالجماعيالايمان

العقلقبلمنالقانونهذافهمصعوبةعلى4(كرمؤكوركسيالمطرانويؤكد

ذاتهعنلناالفهكشفرغمبانمواريةبلاالاعترافمن)ألابدفمقول:الإنساني

لاسرأالقاصرعقلناامامدومأيبقىفانهاقانيمهفيومثلثجوهرهفيواحدبأنه

لأنه،عمليبنوععنهالإفصاحولا،واضحبنوععنهالتعبيريمكنناولا،كنههيدرك

((.البشريعقلنايفوقإيمانموضوع

الإيمانهذاتفهمالتيالعقولبين5(طريبهولأبيمباركالأبيميزبينما

.وحدهالبشريالعقلعلىجداغامضهوالتئليثسرفيالكلام))ان:فيقول

كانوانانهعلى،نطاقهيفوقموضوعجؤيتكلمأنالقاصرالعقليستطيعفكيف

.14ص،عقائدهاجؤالمسيحيةكاسبر،فالتر)1(

.181ص!الكنيسةتارلخقراعىالىدليل،كمبيجانينظر)2(

.52ص،عقائدهافيالمسيحيةكاسبرفالتر)"(

.أص!ا(،)جوالفه،الإنسان،العقائدياللاهوت4()

35.دلفمة،اساتد)3(
صر،--
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المتميزالعقلعلىبغامضفليسوحدهالبشريالعقلعلىغامضأالسرهذا

((-بالإيمان

(())الثالوثكلمةأنعلىيتفقونالنصارىفانالعقيدةهذهفهمصعوبةومح

الكتابفيالتثليثحولذكرماأقصىوانقط)1(،المقدسالكتابفيتردلم

وهما:التئليثعناصرفيهماذكرنصانالمقدس

قائلأوكلمهميسوع))فتقدم:بقولهانجيلهءمتىأو!دءالذيالنص:الأول

الأممجمحوتلمذوافاذهبواالأرضوعلىالسماءجؤسلطانكلاليئدفع

المدس(()2(.والروحوالابنالآبباسموعفدوهم

السماءفييشهدونالذين))فان:قولهفيليوحناالاولىالرسالةفي:الثاني

واحد(()ر(.همالثلاثةوهؤلاءالمدسوالروحوالكلمةالآب،ثلاثةهم

أهملالتيالمهمةالعبارةهذهبذكرالارلعةالأناجيلكتبةبينمنمتىفأنفرد

المسيحدخولقصةايرادعلىيتفقونالأريعةالأناجيلكتبةانمعذكرها،البقية

.؟هذهالتثليثعبارةعلىيتفقوالابينماجحشيعلىراكبأوهوأورشليمالى

يوحنا(لوقا،)مرقس،الآخرينالثلاثةالأناجيلكتبةيتمسكأنيعقلفهل

الثالوثروايةهـلهملون،أورشليمالىودخولهجحشىعلىالمسيحركوببعبارة

يقينايقطعالأمرهذاان.النصارىعقائدأهممنواحدةتعدوالتيلديهمالمقدس

وكما-خصوصامتأخرةمراحلفيمتىإنجيلالىأضيفتقدالروايةهذهأن

سنةنيقيةمجمعفيالاالنهائيةقانونيمهاتأخذلمالأناجيلهذهأن-قدمنا

.مرةلأولكتابتهامنقرونئلاثةيقاربمابعدأي)325(

السيدأنمنسابقأوردماالفقرةهذهصحةعدمعلىكذلكولستدل

الذينوانهذا،نهجهعلىسارواتلاميذهوانفقط،إسرائيلبنيالىبعثالمسيح

تعاليمهينشروقوأخذوااستفانوسمقتلبمدالهيلينيينتلاميذهمنالقدستركوا

فيألقيتمحاضرات،المسيحيةالمقيدةالىمدخل،اليسوعيميشيلتوماسالأبينطر،)1(

المطران6؟ص!سزم،3991بلرروت،،المشرقدارتركيا!،انقرةفيالإسلاميةالشرلعةكلية

سيف،كلمنأمضىضاهر،بولسالأبص184.،العقائدياللاهوتكرمو.كوركيس

.7صهام6591،لصيفشريلمجلةمنشورات

.91-82:18منى)2(

.57:الأولىيوحنارسالة)3(
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أضيفتوأنهاالعبارةهذهصحةبعدميقطعوهذااليهود،الايخاطبونيكونوالم

المقدسالكتابفيذكرهايردلاالتيالثالوثمسألةلتاكيدلاحقأالإثجيلالى

اجمع.

فييردلانصفهورسائلهإحدىفييوحناأوردهوالذيالثانيالنصاما

وذلكالنصارىعندالأريعةالأناجيلأهممنواحدايعدالذييوحنا)نجيل

المسيحلاهوتمسألةعلىيؤكدكانالذيالوحيدالإنجيلوانهالفلسفيلأسلوبه

انجيلهفيالمهمةالعبارةهذهيوحنايهملكيفهنا:الذهنالىيردالذيفالسؤال

لاوالمي،رسائلهاحدىفيالعبارةهذهتظهربينما،المسيحلاهوتعلىيؤكدالذي

.؟بعثها)1(أينوالىكتبهالمنالنصارىيعرف

إلىوجهتالتيالطعونمنالعديدالسقار)2(محمودبنمنمذالدكتورهـلورد

المخطوطاتسائرفيموجودغيرالنصهذا))انفيقولى:بالتحديدالنصهذا

لاحقا،أضيففقدمطبوعنصأولفيموجودغيرانهبلالمقدسللكتابالقديعة

العالميةالتراجمبعضحذفتهكما..ومحققوهاالنصرانيةعلماءبإضافتهواعترف

((.صحتهبعدملاعتقادهانصوصهامن

مناللاهوتلهذاالمناسبةالفلسفيةالصياغةتوجدأنالكنيسةواستطاعت

خلالمنولا،المسيحالسيدكلامطرلقعنوليسالكنيسةآباءكتاباتخلال

الكلمات))ان:بقولهالأمرهذاكرمؤر(كوركيسالمطرانويوضحالمقدسةالكتب

الجديد،العهدفيواردةغيرهيالمعبودالسرهذاتغلفالتياللاهوتيةالفلسفية

ذاتهماوالجوهرلةطبيعتهمفيالثلاثةالأقانيممساواةالىواسننادأالكنيسةانما

بعدلاهوتامنهااستخرجتاقنومكلعلىوالصفاتالخواصومطابقةالحقيقية

ذلك((-الىتشيرالتيالصرلحةالنصوصبعضملاحظتها

)التثليث(المصطلحهذاأوجدالذيالشخصتحديدفيالنصارىويختلف

منأولهوم()018سنةأنطاكياأسقفالانطاكيئاوفيلسان4(البعضمافيرى

2717.ص،المقدسللكتابالتطبيقيالقفسيرينظر،()1

ص84.،ثلاثةأمواحدالله)2(

.184صالعقاثدي.اللاهوت)،(

اللاهوتكرمو،كوركيسالمطرانت62ص،المسيحيةالعقيدةالىمدخل،ميشيلسلوما-)4(

.841ص،العقائدي

921http://kotob.has.it



ضدكتاباتهفيالمسيحيةعندفاعهخلالمنوذلكالثالوثمصطلحعنتكلم

منغيرهسبققدالارهوتيترتلياق*انآخرونيرىبينمامرقيون،وضدالوثنيين

(.1اللفظ)هذااستعمالإلىالغرييينالآباء

المصطلحهذاأنحقيقةعنيخرجلافهوالمصطلحهذاواضعكاقوايا

ياجؤيردولم،رسولولانبي،وضعمنوليسالبشر،وضعمنهواللاهوتي

تعالى،الفهذاتلإدراكالقاصرالبشريالفكراعمالمنانهبلمقدسكتاب

هذهبينيجمعمصطلحعنتبحثكانتانهاوخصوصاالكنيسةاستحسنتهوالذي

عنوذلك،استحداثهقبلللناسومعروفةموجودةكانتوالتي،الثلاثةالمسميات

الإلهعلىالدينيتراثهابجتويوالتيلهمالمجاورةبالأممالمسيحييناحتكاكطرلق

معبوداتفيواضحأنراءماوهذا،الأقانيمالثلاثيالمعبودالىيرمزالذي

الساحرسيمونبهيعلمكانوماالأغريق)2(.والوثنيينوالفرسالقدماء،المصريين

.بعدهمنوتلاميذء

ثلاثةعنعبارةاللهذاتأنفكرةعلىيقومالمسيحيالئالوثمفهوم)ن

معالإلهيةالذاتمنالأولالاقنومهوفالآب:(القدسوروحوالابن)الآباقانيم

الاقنوموولدالثانيالاقنومهو:والابنالكائناتمكونوهوالثانيالاقنوموالدكونه

علىوماتوتجسدنزلأنبعدالخطيئةمنالعالمخلصوانهالوحيدوأبنهالأول

ركنيعنيصدروهو،الثالوثمنالثالثالاقنومهوالقدسوالروح،الصليب

المسيحيين،وارشادالحياةاعطاءومهمتهبديةو2دائميةبصورةالآخرلنالتئليث

أنباعتبارواحدالهوجوديدعونهمبلآلهةثلاثةليستالاقانيمهذهوان

واحد)3(.الثلاثةوانالثلا!ثةمنالواحد

محاميأكانمإ،015)سنةتونسفيقرطاجنةمواليدمنأفرلقياشمالمنلاهوتيترتليان:+

وصياغاتهببلاغتهاشت!ر()002xسنةكاهنأرسم)e.591(سنةالمسيحيةالىليتديأققبل

801.ص،الأولىالكنيسةساكو!لوس!الابينظر،،حياتهعن،اللاهوتيةللمصطلحات

لوقا،القديسالىأوحيكماالإنجيلمتتى،يوسفت91صه.الكنيسةأباء،رستمأسدينظر،)1(

.801ص،الأولىالكنيسةساكو،لوس!ة23ص

الثصرانية،الديانةفيالولميةالعقائدالتتير.طاهرمحمدينطر،،الأممعندالتثليثعن)2(

.35-38ص

(.)بتصرف8-9ص،والصليبالإنجيل،داودالأحدعبدينظر)3(
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مهملساؤلالىيقودثلاثةاقانيملهواحديالهأيوحدةجؤبتثليثالقولإن

امتزجثمالعذراءمريمرحمودخلالثلائةالأقانيمهذهأحدخرجكيفهو:

جؤظاهرتعددعلىتدلالصيغةهذءان؟مظهرهجؤانسانأواصبحبالناسوت

ويبقىالأرضالىوشزلالأقانيمهذءأحديخرجأنيعقلفكيفالإلهيلأالذات

يصرثمعنه،بعيدانآخرمكانجؤالآخرانالاقنومانبينماالأرضعلىهناك

ثلاثة.الىيتجزؤوقولاواحدهمالثالأئةهؤلاءأنعلىالنصارى

والفردالزوجتجمعالتيالثلاثة))ان:فيقولالفهمهذاحزم)1(ابنهـلوضح

الزوجتجمعالتيالثلاثةلأنشدبلا)النصارى(عندكمهيالتيالثلاثةغيرهي

فالكلبعضهيولابلولفيره،لهجامعةوهيفيهاهوالذيالفردليستوالفرد

للفردكلوالئلاثة،لثلاثةجؤوالفرد،الكلهوليسوالجزءالجزءهوليس

الفرد((.غيروالثلاثةالثلاثةغيرفالفردمعه،وللزوج

ضدينبينالجمععلىالنصارىاصرارجؤهوالفهمفيالتضاربسببان

يخالفهذافان)أ+أ+أ=3(نجمعحينولكنناثلائة،وجوهلهولكنواحدفالثه

أنهيالمثلىالصيغةانيرونالنصارىفاقلذلك،واحدالثالوثانالقائلالمفهوم

()1X1X1=3النصارىعندالئالوثلانالعقلجؤولا،الحسابفييصحلاوهذا

عملهمنهمواحدلكلوانبعض،عنبعضهاالاقانيمواستقلالبتمايزيقضي

لكلانأيمتميزونالثلاثةالاقانيم:))انحنا)2(ناشديقوللذلكبهالخاص

تميزفهناكالآخرينالاقنومينالىنسبتهانستطيعلاخاصةأعمالبعضاقنوم

ولاالآب،هوالابنأننقولأننستطيعلااي،امتزاجهناكليسولكنواتحاد

ماالابنإلىننسبأننستطيعولاواحد..والابالابنأنمعالابنهوالآب

تجسدالآبانمثلأفنقولالابنبهأختصماالآبالىننمسبولاالآببهاختص

((.الصليبعلىومات،مولوداالمالمالىواتى

قولهبطرسلسانعلىجاءماالث!رثةالاقانيمبينالمنايرةايضأيفيدومما

يصنعجالالذيوالقوةالقدسبالروحالفهمسحهكيفالناصرةمنالذي))يسوع

ئلاثفهمالقدسبالروج!غعيسىمسحاللهانالنصمنفيفهمخيرا(()3(.

52-53.صأ-2(،)ج،المللفيالفصل)ا"

6.صهاقانيم،ثلاثةفيواحدالفه)2(

38.:15الرسلأعمال()
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:فقاللفهالنهايةفيالمسيحخضوععلىبولسوكد،منفصلةمتمايزةشخصيات

الكللهأخضعللذيسيخضعأيضأنفسهالابنفحينئذالكللهاخضع))ومتى

وليسلهخاضعالآبدونولاشكفهو(()1(.الكلفيالكلالفهيكونكيالفه()أي

.؟متغايرانشخصانأممتساوياناقنومانهذانفهلالآبهو

المسيحالسيديقوللذايتساهـلانولاالقدسالروحعنالابنيتغايروكذلك

يغفرفلنالقدسالروحعنقالمنوأمالهيغفرالإنساقابنعنكلمةقال))ومن

أفضلالقدسروحأنعلىالنصفدل(()2(،الاتيالعالمجؤولاالعالمهذاجؤلاله

الروحعلىالمسيحتقدمالتيالتثليثصيفةلترتيبمخالفأيضأوهوالمسيحمن

تفييرأيالكنيسةتحرلمتساهـاوعدمالاقانيمهذءبينالمغايرةيوكدومما،القدس

ذا،الصيغمنوغيرهاوالآبوالابنالقدسالروحباسمكالقولالثالوثترتيبجؤ

وقد.الوسطىالعصورفياورلافيشائعاقولأكانوقدهرطقةالقولهذايعد

والأمرالشماويعدمعلىدالالصيغةهذهفمنعاندثر.حتىالكنيسةحاريته

(.3بعض)علىالأقانيمبعضبأهميةمشعرالمشهورالترتيبعلىبالمحافظة

وأوالحكمةوالقدرةالعلمجؤمتساولةالئلائةالإلهةتكونأنمنتخلولاثم

فانالآخرانويقدرهيعلمهلاماعلىأحدهمولفدرفيغلمذلكجؤمتفاضلة

المفضولكانتفاضلواوان،اليهمحتاجغيرفضازالواحدعلىزادماكانتساووا

الإلهه-)4(.علىالنقصادخاليسوغولاناقصا

في))ولنا:فيقولسباط)3(بولسالقسيوجزهابهايمتازخواصوللاهوت

الوالدلة،الأولالاقنومفخاصيةخاصيةمنهاواحدلكلاقانيمثلاثةالإلهيةالذات

))كائنإنها:علىالاقانيمالنصارىويعزفالانبئاقية((والثالث،المولوديةوالثاني

ومن،الإنسانأوكالملاكبهخاصةأفعاللإتياناهلكام!ؤكلاوحدهيكونعاقل

وانلأنهاالبشردةالنفسولا،عاقلغيرلانهالمفهومهذامنالحيوانيخرجذلك

(()6(.الإنسانهوالذيالكلمنجزءهيبلكاملأكلأفليستعاقلةكانت

.15:28الأولىكورنثوحا(1)

ث)2(
.12:2مى

.ص74،ثلاثةامواحدالفهالسقار،محمودبنمنقذ.دينظر،ذلكعن)،(

63-64.ص.الإيمانيةالنصيحة،يحيىبننصرينظر،)4(

.اصا،المشرع(5)

ص36.،دينيةدراسات،طرليةأبيمبارلىالأبينظر)6(
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ذاتهفيموجودفردي))جوهرانه.علىكرمو)1(كوركيسالمطرانولعرفه

((.للشخصمرادفوهو،عاقلةطبيعةجؤموجود،ذاتهولأجل

يملكهاواحدجوهرذاتللجميععامةواحدةالهيةطبيعةالثلاثةالاقانيملهذهواق

الإلهيه23(.الطبيعةوهي،تجزئةولا،قسمةدون،الثلاثةالاقانيممناقنومكلكلها

أبيمباركالأبفيجيب؟بينهافيماالثلائةالاقانيمهذهتتحدكيفأما

الاقنومينجؤكلههومنهماقنومكلن))بالقولةالتساؤلهذاعنطرييلأ)3(

لمامردودالكلاموهذا((.الطبيعةوحدةبقوة،امتزاجولا،اختلاطدوقالآخرلن

بهيعترفوالذيالبعضبعضهاالاقانيمهذهبينالموجودالتمييزحولسابقأذكر

تمييزأهنادأقالاالاقانيمفيالطبيعةوحدة))رغم:فيقول4(كوركي!مماالمطران

اقنوم".كلقبلمنالإلهيالجوهرامتلاكنوعاعنيالصدور،بموجببينهمحقيقيأ

متى)3(:يوسففيقولالقوحيدتخالفلاالتثليثعقيدةانالمسيحيونويرى

والابن)الآبالصيغةفليستالتوحيدفكرةمعالثالوثعقيدةتتعارض)الا

13هـلؤكدالفه((.وجودشكلالىتشيرانهابلعدديةعبارة(القدسوالروح

اقانيمثلاثةذوالفه))أنيرى:انهإلاالفهالاإلهلابالقولعلى6(هودجكنما

متحدونذلكمعوهمالقدسوالروحوالابنالآبحقأبينهمفيمامتميزين

منهماوالابنوالآبالابنيلدفالآبواحدبلاهوتجوهريأاتحادأالأصلبصلات

همبلالهثلاثةليساولكنهمحق،الهالاقانيمهؤلاءمنوكلالقدسالروجينبثق

واحد((.لاهوتمنهمواحدولكلجميعأ

يرىلذلك،تعالىالفهذاتعنللتعبيرالاقانيمكلمةعلىالمسيحيونيتفقولا

يكونلا))لماذا:فيقولاوجهالىالاقانيملفظةتبدلأنساليه)7(غستونالاب

.831ص،واللهالإنساق1()

37.ص/دينيةدراساتطريية،أبيمباركالأب)2(

4.اص،دينيةدراساتطرلبلأ،أبيمباركالأب)3(

.185ص،واللهالإنساق)4(

23.ص،شرقيةقراعغالإنجيل)3(

.11اصام،089،لبنان،بيروت3(.)طاالنفير.منشوراتدار،الكتبجميعفيالمسيح)6(

أم،359!بيروت،الكاثوليكيةالمطبعة.اليسوعيعقيقيجبرائيلالأبعرله،المسيحي)يماننا)7(

117ص
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بح!سبالوحيدالإلهيالاقنومعلىللدلالةمختلفةاوجهئلائةاقانيمالثلاثةهؤلاء

بصفتهابايكونهـلبزرناهـلفيدنايخلقناالذيفالفه؟حياتتاجؤوفعلهموقفه

مبررا((.بصفتهوروحأفاديابصفتهوابنأخالقا،

شخصكلمةاستعملتالإنجليزلةالترجماتبعض))ان)1(حناناشدويرى

)تعشات(+(1،كلمةهيالاقانيملمدلولعرليةكلمةأقربوان..الاقنومعنللتعبير

المشاكلمنالكثيرفييدخلالتعيناتمصطلحاستخدامانسمعان)2(عوضويرى

تعينمالهكللانالمشكلا!أدقمنمشكلةفيتدخلناالحقيقةهذه))ان؟فيقول

لانهأخطأنافقدفقطالسماءفيانهكلنااق؟الفهيوجدفأينمامكانفييوجد

انهقلناواقاياها،خلقهكبلكانفأينوحدهافيهامقرهكانواقخلقهاالذيهو

مقرهكانوانخلقهما،الذيهولانهأخطأنافقدفحسبوالسماءالأرضفي

التساؤلهذاعلىيجيبأنودحاوللهما؟)((خلقهقبلكانفأينفقطفيهما

منمكانيحدهانمنأسمىفهواذأ..حديحدهلااللهتعينأن))بما:بالقول

وأالفوقيةتحدهأنمنأسمىانه:الدينعلماءبعضيقولكاقكماأوالأمكنة

اليسارلة((.أواليمينيةاوالتحتية

يمرروالكيجاءتتعالىالفهطبيعةحولالبشريةالتصوراتهذهجميعان

ثغومن،التجزئةتقبلفهيويذلكالاقانيم،متعددةالإلهيةالذاتأنفكرة

النهينزلأنفكرةلتدعيممقدمةوهي،البشريالجسمفيتتحذانتستطيع

حياتهلتتتهيويهاقيضربثمالأرضعلىيعيشئمولولدامرأةرحمفيهـشجسد

مشتركاسمالولادةسباط)3())انبولسالقسهـلرى.يقولونكماالصليبعلى

والحسالتركيبعنمنزهوالفه،الحسيالمركبوعلىالعقليالبسيطعلىيطلق

النار،منالنوركصدوربلمعلولةولادتهتكونفلا..العللوعلةبذاتهقائموهو

النبوةهياذاالأزليةالكلمةفنبوة..النفسمنوالنطق،الشمسمنوالشعاع

42ص(.الحياةكلمة)موقعمنحملالكتابهذااقانيم!ثلائةفيواحدالله)1(

بنعليالشرلفينظر،.غيرهفيهيشاركهلابحيثغيرءعنالشيءامتيازبهماالتعين:!!

ام.هـ-8014889.لبنان،بيروت)ص!3(.،العلميةالكتبدارالتعرلفات،.الجرجانيمحمد

م!س!6.

.(الحياةكلمة)موقعمنحملالكتابهذا2.ص،والمسيحيةالفلسفةبينالفه)2(

22.ص،المشرع)3(
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،انفصالولاتأخر،ولا،تقدمباوومد4فيهوهيالدهوركلقبلالابمنالمولودة

((.زوالولا

إلىسبيل)الا:بالقولهذهالصدورعملية(Oلوقا)إبراهيمالقمصولشرح

ناأيلذاتهالعاقلالفهجؤهياذأفالكلمةالعقليالتولدسبيلإلا)الولادة(ذلك

ولماواحد،اللهفيشيءكللاننفسهاذاتههوعقلهوموضوعمعقولتعالىالفه

عواملتحتيقعولاالحدثعليهيطرأفلاالفعلإلىالقوةمنيخرجلاعقلهكان

ولما،التامةالمساواةلهمساويأفيهموجوداأبدياأزليامنهالذيكلمتهكانالعرض

الفهأنالكاتبهـلرى((،العقليالتولدسبيلعلىابنهإذافهومنهالفهكلمةكان

الذيعقلهفيموجوداكانأصلأانهبل،العدممنمرلمابنالمسيحيخلقلمتعالى

عقلهفيتغييراييطرأأندونالإلهيالعقلعنصدروانهشيء،كلبهيعقل

تعالى)2(.وعقلهذاتهفيالعرضعوامللةالمسطتمسأنأوتعالى

الإلهيةالذاتداخلالصدوراليسوعي)3(عمليةالياسبولسالأبولشرح

نأالباطنيبالصدورونعني،باطنياأبيهعنالمسيحالفهابنصدور))كان:فيقول

علىكتبتوانالمفكرعملداخلتبقىالتيكالفكرةمصدرهداخليبقىالصادر

الولدشأنعلتهعنالمعلولفيهينفصلالذيالخارجيالصدوربخلافالقرطاس

خارجيأصدورأالآبالفهعنصدرتفالخلائقكيانهوعلهأبيهعنينفصلالذي

.((العدمإلىعادتيوماأهملهاوانبقوتهالوجودفييحفظهايزالماولكنه

تلاميذهعنولاالمسيحالسيدلسانعلىيردلمالإلهيةالذاتعنالتحدثان

اللاهوتقواعدلوضعاستحدثتالفلسفيةالمصطلحاتهذهوانبعدء،من

.العيانإلىإبرازهعلىالفلسفةوعملتالمسيحالسيدبعدوضعالذيالمسيحي

ولإمتتاع،المطلقةللوحدانيةمنافيالكونهسبحانهعنهالتولدنفيسببان

له،صاحبةلاسبحانهوهوأكينبينيكونإنماالتولدوانواحد،شيءمنالتولد

شيءبكلوهوشيء،عنهيتولدأنيناقضشيءكلوخلقهشيء،كلخلقوانه

بينفارقالشعورفانبإرادتهفاعلأيكونأنيستلزمشيءبكلوعلمه،عليم

(.الحياة)كلمهموقعمنمحلالكتابهذا9!ص،الإسلامفيالمسيحمة)1(

وص!الإسلامفيالمسيحية(2)

48.صم،8691،لبنانبعرروت،)طمز(،!الكاثوليكيةالمطبمة،المسيحيالدينخلاصة)3(
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الطبيعهكالأموريكونأنعالمأكونهمعفيمتنع،بالطبعوالفاعلبالإرادةالفاعل

شعور)1(.بلاالأشياءعنهايتولدالتي

اللوغوسطر!عنذاتهعنكشفالفه))أن(2المخلصيئمنصورالأبهـلرى

الخلاصيةالمعرفةللبشرسلموالذيالعالمخلقالذيالوسيطهووانه)الكلمة(

((.المسيحفيالمتجسد()الكلمةاللوغوسبواسطة

معالكائنالكلمةلانهنفسهالمسيحهوالفه()كلمةمفهومأقالمسيحيونولرى

الكلمةوهذء،الأرضعلىالمسيحبظهورالكلمةتجسدتوكدالأزلمنذالآب

الكنيسه-)3(.اساسهيالمتجسدة

خفيفهولذلكروح))الفه:بالقولالكلمةظهورمتىأ4(يوسفالدكتورهـلعلل

سيدنادعيلذلك،فكرهعنلناكشففقدمعرفتهحقنعرفهولكيعناوبعيد

فيالمنطوقةالأزليةالفهكلمةإنه...المعلناللهفكرلانه)الكلمة(المسيحعيسى

الإنسان))اقفيقولضرورلاكانالكلمةهذءارسالأنويرى"،البشريالوجود

انبياءهالفهفارسلكاملةبصورةالفهاتباعقيخابالبشريالتأريخبدايةومنذ

طاعةالفهكلمةتطعولم،فهمهمؤأسيءرفضواانهمغيرجيلبعدجيلإليه

الىليتحدثتامنحوعلىالواضحةالأزليةكلمتهالفهأرسلالنهايةوفي،كاملة

(()3(.البشريريخالط

بشيءيأتلمالأرضالىالثانيالإ!اوالاقنومالإلهيةالكلمة)رسالاانالا

إيحيى(المعمدانيوحناسبقهولقد،اللهملكوتبظهوريبشركاقانهحيثجديد.

،(يدعونكما)الصليبعلىبالموتالمسيححياةوانتهتالدعو63(،هذءجؤا!

الفهإرسالمناذنالحكمةهيفمااليهود،أيديعلىالأنبياءمنقبلهقتلكما

؟ا.السابقينالآنبياءنطاقعنيخرجلموهوالأزليةلكلمته

921صا(.)ج،المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب.تيميةابنينظر،1()

58.صالتاردخ،عبرالكنيسة)2(

94ص،الإنجيليالتراثمطر،)براهيمالأستاذوعودةفرلدالقسينظر)"(

.9125-ص،شرقيةقراءةالإنجيل()4

07.صان..م

.32:متىينظر،)،(
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القه)2(كلمةهوالذيالابناقنوم))أنخوري)1(رشيدجورجالدكتورهـلرى

قديماالعالمرآهفقد،البشريالتارلخمراحلمدارعلىموجودأكانوروحه

جؤأجسادأيستعيركانوانهالبشر،صوتهوسمعالأنبياء،معهوتحدثوحديئا

مهامفيهـلرسلهممعهمفيتكلموأنبيائهلشعبهفيظهررجالأوملائكةهيئة

موسىأنحتى،الطريقطوالالعبرانيشعبهمعسارالذيالاقنومفهو،مختلفة

وتكلمالإلهيالاقنومهذالهظهرمالكثرةالفهكليمجميعأالآباءمندعياللهنبي

هاجررأتهولقد،ذبيحةابنهيقدمأنمنهوطلب)براهيممعتكلمالذيوانهمعه،

((.وكلمتهالثهابنالمسيحشخصهوانمابلالآبالفههوليسصوتهوسمعت

السيدلسانعلىتردلمالتثليثيالمفهومفيبقوةتردوالتيالفهابنمسألةان

لسانعلىتردكانتفكلهاذلكسوىوما(،3واحد؟مرةسوىالأناجيلفيالمسيح

الفهابنانهالمسيحالسيدتصفالتيالنصوصهذهانثم،وتلاميذهمعاصرله

المسيح!السيدعلىأطلقتالتيالنصوصمننصاوثمانينبثلائةمعارضة

هذهفانالوهيتهعلىدالهالفهابناسمتهالتيتلككانتفلئن(الإنسان)ابنلقب

المجازي)4(.المعنىالىالأخرىتلكوصارفه،!لبشرشهمؤكدة

غيرهكثيرينعلىأطلق!المسيحالسيدعلىأطلقالذيالبنوةلفظانثم

:))إنفيقولالمعنىهذاعلىسمعان)6(عوضويؤكدالوهيتهم)5(ذلكيقتضولم

يلدلاالفهلأنالروحيالمعنىبلالحرفيالمعنىليسالقه!)ابنباصطلاحالمراد

يولد((.مول

وما2ص551!م،طبع!داربدون3(،)ط..الواحدةالفهوجامعيةالمسيحيسوعشخصية)1(

بعدها.

فكانكنلهقالالفهوان،الكلمةهووليسكاقبالكلمة!عيسىأنالمسلمونيرى(2

الصحيح.الجواب،تيميةابنينظركان،الكنبكلمةولكنالكن،هووليسبكن،!عيسى

.أ-891ص2(،)ج

.15:37يوحنار(

اقانيمالسقا،حجازيأحمدة2اصثلائة،امواحدالفهالسقار،محمودبنمنقذ.دينظر،4(

25.ص،النصارى

:02يوحنا02.36:لوقا2،7:مزمور12-17,13:الأولالأيامأخبار،383:لوقاينظر5"

17.

.176ص،صدقهاعلىوالأدلةالمسيحقيامه(6
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تدلالوحيد(الفه)ابنعبارة)))ن:فيقولالأمرهذاعلىمتىيوسف)1(هـلؤكد

الثه((.عندوجليلامميزأمقامأالفهكلمةالمسيحعيسىلسيدناأقعلى

الاقنومينعنيتميز،إلهيكإقنومبهايقوممهامللمسيحانالنصارىولعتقد

وهي:لهاالآخرلن

وعروشهم)2(.الملائكةورؤساءالملائكةمنترىلاالتيالعوالمخلق)-

مخلوقات)3(.منعليهاوماترىالتيالعوالمخلق2-

()4(.)الشيطانالقويبيتدخول3-

جمعاء)5(.للبشرلةمثالأالجسدفيحياتههـتقديم

السماوي)6(.الاباسماظهار5-

الصليب)7(.علىالموت6-

8(.القدشالروجارسال7-

الآبيعرفهالذي(القدس)الروح:المسيحيالثالوثمنالئالثالإلهيوالاقنوم

جسملامحضروحلانهبالروحالتالثالاقنوم))سمي:بالقولالحايك)و(ميشيل

قدوسوهو،بالذاتالقداسةهولأنهالقدسوسمي،الحواستحتيقعولاله،

والبشر،كالملائكةمخلوقأالروحهذاوليس،نقصانولا،لقداستهلاحذالقديسين

((.والابنالآبمنالأزلمنذانبثققدإلهانه

اللغةفيالروحكلمةاستعمالمنالأصل))انكاسبزها(فالتريرىبينما

إذأهوالقدسفالروحهالحياةعلامةالنفسثموالعاصفةوالهواء،الرلح،الكتابية

22.ص،شرقيةقراءةالإنجيل

.16ا:كولوسي48,12:اشعياينظر

.16ا:كولوسي

21.ا:الوقا12،92:متتى

.17:15يوحنا2,ا2:الأولىبطرسرسالة

5.37:يوحنا،18:)يوحنا22،22:مزمور

28.:91يوحنا

15.26:،16:7ن!.م

.ص916ام،329سورلة،حلب،،الاحسانمطبعة،الإ!ةالعقائد(.ا)ج،المسيحيالتعليمشرح

.79ص،هائدعقا!المسيحية(
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ولحفظشيء،كلولحعلشيء،كليخلقالذيانه،الحياةونفسالعاصفةالريح

الجديد((.ويخلق،التأريخجؤيعملالذيأولاوهوشيء،كل

اللعةفيروحكلمة))إن:فيقولذلكسبينوزا)1(فياليهوديالفيلسوفويفصل

إستعداد،،طاقةقوة.،تنفسنفخ،نفس،،نسمة)رلح(،اشتقاقيأتعنيالعبرية

مثلالانفعالاتعنللتعبيرتستعملكماالخ.0.دافع،رغبه،ارادةرأي،،قيمة

أيضاتستعملكما،والطبيعة.المزاجوتقلب،والكراهية،والمحبةوالغرور،،التواضع

((.صرفهمجازلةكلهاوهذه،العالمومناطقالإنسانهروحعلىللدلالة

الكلمة))تدل:بالقولالمعانيهذهعلىالسقا)2(حجازيأحمدالدكتورهـلؤكد

يقولوهكذااليهود،يقولهكذاالرلحعلىالأصليمعناها!)رواه(العبرلة

((.النصارىمنالبعض

))إن:قولهيوحناإنجيلجؤجاءبماالقدسالروحتأليهفيالنصارىهـشمسك

الفهخلقالبدءإ)فيالخليقةبدءمنذالموجودةالروجيرونهانهمكماروح(()3(الفه

الكثيرالمقدسالكتابوجؤالماء(()4(وجهعلىيرفالفهوروح..والأرضلسموات

5(.القدشروحأوالفه،روحأو،الروحعنتتحدثالتيالنصوصمن

))كانوا:بالقولالمجافلةالمعانيهذهاستخدامسببسبينوزا)6(ويشرح

المعانيهذهاستعملتوقدالخير،مصدروالروحالشر،مصدرالجسديعتبرون

الإلهيةالحقائقعنالتعبيريمكنهالاالتيالتوراةطريمةعلىكتشبيهاتالمجافلة

اللهأنأو،النبيفيكاناللهروجانالكتابيذكرفعندما،الإنسانيةبالصورالا

بالفهيؤمنونممتاقلنبشرأكانواالأنبياءأنيعنيذلكفانالبشرعلىروحهانزل

الروحتدلاذالإلهيةالأحكامأدراكهـسشطيعوقحق،عنولعبدونه،صادقأ)يمانا

يمكنوكذلكالفه،روحالشرلعةسميتلذلكالحكمعلىأوالذهنيالنشاطعلى

صمهـ45..والسياسةاللاهوتفيلةرسا1()

42.ص،النصارىاقانيم)2(

4.24:يوحنا)ر(

21.:أتكولن)4(

،المقدسللكتابالتطبيقيالتفصير73؟ص،ثلاثةامواحداللهالسقار،منقذد.ينظر)3(

.2183ص

صكهـ.،والسياسةللاهوتا!ؤلةرسا)6(
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ابنالمسيح:يقالأنيمكنالمفهومهذاوفقوعلىالفه((.فكرالنبيخيالتسميه

وغيرها.الفه

عطية)أفهوالصفاتمنبالكثيريمتازالمسيحيالمفهومجؤالقدساوالروح

هوبلفقطللمؤمنينالهيةعطيةليسوهو،والابنالآبيرسله،الجديدةالحياة

نأولمكن3(.وشطتما2(.ويتذكز.يعلميشاء)1(،كمامواهبهيوزعو.معط.أيضا

،والقدرة،الألوهيةجؤوالابنللابمساووانهالحالات)5(،بعضفييحزق)4(

وليست،والابنالآببينالأزليةالمحبةفهوقطعيأ،شيءينقصهولا،والسلطة

جوهرلديهكاملشخصهيانماالبشريةكالمحبةعاطفةالإلهيةالمحبةهذه

)6(.جمعاء((الساميةوصفاتهاالألوهية

الإيمان)،(.وروحالابن)8(،وروح7(،المسيغيسوعروحالأحيانبعضفيهـلسمى

القديسفيرى،القدسالروحمنهايصدرالتيالجهةحولالمسيحيونولختلف

يكنلم)الو:بالقولذلكويعللالابنعنصادرالقدسالروحبانالاكويني)15(توما

بطر!يصدرالابن))أنولرى((الوجوهمنبوجهعنهيمتازانلامتتععنهصادرأ

نأالضرورةومن،كالمحبةالإرادةبطرلقيصدرالقدسوالروح،كالكلمةالعقل

فأذن،الذهنبتصورنعقلهماالاشيئأنحبلااذالكلمةعنصادرةالمحبةتكون

")11(.الابنعنيصدرالقدسالروحأنأيضأهذامنيتضح

12.11:كورنثوس

14.26:يوحنا

.26-827:روميةأهلالىالرسالة

.403:افسس

39.ص،عقائدهافيالمسيحيةكاسبر،فالترينطر!

.165ص،المسيحيالتعليمشرح،الحايكيتيمميشيلالأب

.89:ل!مية

.46:غلاطية

.413:كورنثوس

،لبنانبمروت،،الأدبيةالمطبعة)ما(!عواد.بولسالخوريترجمة،اللاهوتيةالخلاصة(

435.صام!887

.436تمة،اللاالخلاصة،الاكو.ما-( صا-هوسيلو
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:فيقولمعاوالابنالآبعنيصدرالقدسالروحانا(كاسبزفالتريرىبينما

يهبكذلك،عليههوماكلالابنهـلهبهـلنبوعه،الابنمصدرهوالابأن))فكما

الروحمنهافينبثقالأزلمنذالإلهيوالكيانالإلهيةالحياةملء..والابنالآب

((-القدس

القدسالروحبألوهيةالقولعلى)صرارهمنتيجةكانهذاالفكريتخبطهمان

الفهروحغيربمعنىعندناالقدسروحليسوقالوا،المقدسللثالوثمكملاوعدوه

مخلوق)2(،الثهأنقلنافقدمخلوقالقدسروحأنقلنافإذاحياتهغيرششااللهوليس

وذلك)حياته(الفهروحهوالقدسالروحالمسيحيينجعلسببأنيبدووالذي

يفسروهذا،المسيحبخلقالقولإلىالقدسالروحبخلقالقوليجرأنمنخوفا

)مقدونيوسومخالفةالقدسالروحإلوهيةعلىالقسطنطينيةمجمعفياصرارهم

.القدسالروحوخلقالمسيحالسيدببشريةيرىكانالذيالارلوسيالموحد(

الرسالةعلىالحقيقيالمهممنهوالقدسالروحأنالنصارىهـلرى

مطالعهفعندأعمالمناليهينسبماخارلمنجلياهذاهـلظهرالمسيحيه"ر(.

العذراءمرلمأن:الأعمالهذهومنفيها،جلياالقدسالروحدوريبرزالأثاجيل

حلمفيالعذراء(مري!ا)زوجليوسفظهروانه4(،القدشالروحمنحبلىوجدت

يعمدهمالمسيحبانيخبرهمكان!المعمدال!يوحناوانمنها)3(-الزواجيقبللكي

بالروحممتلئينكانا!زكرياوزوجهاالياصاباتوان6(،القدشبالروح

وان)9(،سمعانوكذلكالروح)8(،منيتقوىكانالمعمدانيوحناوان7(،القدش

المسيحوكانصبيا!ها(،كانعندماالهيكلالىالمسيحجلبالذيهوالقدسالروح

49.ص،عقائدهافيالمسيحية

75.ص،ثلاثةامواحداللهالسقار،منقذ.دينظر

.14ص،الأولونالمسيحيوقجولبر،آني

.18:امتى

.8:الوقا

-411:67،:1ن،م.

.1:08ن،.م

25-26.م.ن،2:

).2.27
م.ر،..
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الروحمنولمتلئيتقوىكيفيعلمولاحكمه)1(.ممتلئابالروحيتقوىصباهمنذ

.؟أرسلهالذيهوانهالنصارىوعندالقدس

وبعدهابيضاء)2(،حمامهمثلالقدسالروحعليهنزلالمسيحتعميدوعند

وكأنهالروح)4(،بقوةيتصرفكانانهثمالروح)3(،بهذاممتلئأالأردقنهرمنعاد

مايعلمهمفانهالتلاميذاضطهادوعند)،أوجدهالذيهووليساليهمحتاج

ناعلىتدلحيثالنصوصداخلالتتاقضمنالكثيرهناكأنمعسيقولونه)3(،

وصعوده،الموتمنلقيامتهالخمسيناليومجؤالاالقدسالروحيرسللمالمسيح

يففرالإنسانابنعنيتكلمالذيأنالمسيحالسيدلساقعلىواوردالسماء)6(،إلى

له(7(.يغفرفلنالقدسالروحعلىيتكلمالذياماله

المرشدانه،القدسالروحأعمالمن))انخوري)8(:رشيدجورجالدكتورهـلرى

فيالابنمرسلالآبمعوهوا(،الخليقه"هفيالابنومساعدالآب)9(،لمعرفةالأمين

يقيم،الخلاصورشةجؤالعملرئيصىوهو12(،إالأنبياوموحيالقديم)11(،العهد

)13(.يشاء((منويعزليشاءمن

الكنيسةفيخفيأعملأالقدسللروحأنالحايك)14(يتمميشيلالأبويرى

ولحافظشهداءها،ولقويرؤساع!ا،فيفهمالضلالمنالكنيسةيحفظ))فانه

2،؟04.(م.ق)

.3:22)3(م.ن،

.ا(م.ن،4:)

)5(م.ن،4:14.

13:11.(مرقس)

Z.2)صحاالرسلJai)6(ينظر

3.92:،مرقس12:32،3:92(متى)

.22ص،الجاممةاللهووحدانيةالمسيحيسوعشخصية()

.625:يوحنا()

.2:اتكولن()5

48.16:اشعيا)11(

.21:االثانيةبطرسرسالة1()

.13:4الرسلاعمال()

.167ص،المسيحيالتعليمشرح)14(
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ولمنحهاومقرأ،له،هيكلأهـلتخذهاالبارةالنفوسفييسكنانهثمكيانهاعلى

الشر((.وتجنبالخير،الىويدفعها،الطبيعيةالفائقةوالحياة،الإلهيةالنعمة

القسهـلعرف(وعرض)جوهرقسمينالىالموجوداتالمسيحيونولقسم

إلىقيامهفيمفتقرغيربذاتهقائمموجود))كلانهعلىالجوهرسباط)1(بولس

داخلوالف!...مثلأكالإنسانمنهيلحقهبماللعرضقابلذلكمعولكنه،غيره

كالجواهرجوهرانهوجهمنلابذاتهقائمموجودانهوجهمنالتعرلفهذاجؤ

((.الموجوداتكسائرلكاققبلهولو،العرضيقبللالانهالمخلوقة

فيكالعلمغيرهالىقيامهفييفتقربلبذاتهيقوم))مالاانهعلىوالعرض

))بان:القولالىالنهايةفيالقسوليخلص0(()2(بوجودالايوجدلافانهالإنسان

الجواهروعلة،الموجوداتموجدوهوكالأعراضغيرءإلىيفتقرأنعنيتعالىالله

ثالثولاعرضواماجوهرإمابأسرهاالموجوداتلأقجوهرإذنفهو،والأعراض

لهما(()3(.

التعرلففيالجوهرلانجوهراتعالىالثهتسميةالمسلمونهـلرفض

منالتسميةهذهمنعواالذينواقالحيزشغلوماعرضأقبلماهوالإسلامي

ليس!والفهالأعراضوحملالحيزشغلماالجوهرأنقالواالكلامعلمأهل

لاوجودهكانوجدإذاالجوهرأن:فيرونوغيرهسيناكابنالفلاسفةأما،كذلك

وجودهالوجودوواجب،ذاتهعلىزائدوجودهفيمايكونانماوهذا،موضوعفي

يسموقكانواالفلاسفةقدماءمنوعيرهارسطوواقجوهرأ،يكونفلا،ذاتهعين

التسميه-)4(.هذءعنهمالنصارىوأخذتجوهرأالفه

عنهااللهينزهونالمسلمينعقلاء))أنالى:سباط)3(بولسالقسويذهب

الجوهرحدجؤولينهمبينناالخلافوانمانحن،ننزههكما(والأعراض)الجواهر

الثهبانالقولاعتقادهمقييصحفلاحيز،جؤودخلالعرضقبلماعندهمفهو

.61،ص)1(المشرع

.61،ص)2(المشرع

16صن،م.)3(

9.ص3(،)ج،الصحيحالجواب،تيميةابنينظر،)4(

.91ا-8ص،المشرع)5(
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يقبلبذاتهقائمموجودكلإنوعندناظرف،.يشملهولاعرضأيقبللالانهجوهر

بذاتهقائمموجودانهحيثمنالتعرلفهذاجؤداخلتعالىفاللهوالحيزالعرض

والحيز".للعرضقابلانهحيثمنلا
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اخاتملا

تأثرهلولاهذهبصيغتهالنورالىيخرجانالمسيحياللاهوتلعلميكنلم

وهي:رئيسيةعواملبثلائة

كبيردينيتاثيرتحتالمسيحياللاهوتعلمنشافقد:الدينيالمنطلقا-

تلكفيالدينكانحيثوخارجها،فلسطينجؤفيهاأوجدالتيالبيئةمناستقاه

جؤواضحانلمسهماوهذا،الشرقيةالشعوبحياةجؤالمؤثرالأبرزالعاملالحقبة

خلقسرفهمفيحلولالهاتجدانحاولتالتيوالأفكارالأديانمنالعديدوجود

كانلذلكوأفكار،عقائدمنالمفهومينهذينتحتينطويوما،والكون،الإنسان

آنذاكالشرقجؤبرزتعدةمحاولاتمنواحدةمحاولةالمسيحياللاهوتيالفكر

اضمحلاله،وعدموبقائهومرلديه،أتباعهعددازديادفيبينهاالأبرزكانانهالا

الدينيةوالأفكارللعقائدالكاملامتنانهمع،الأخرىوالأديانالأفكارعكسعلى

تعاليمه.جلمنهااستقىالتي،سبقتهالتي

العقائدتشكيلبدايةفيالمهمالعاملهذاتأثيريبرز:اليهوديةالخلفية2-

منليخرجوايكونولمبعدهمنوتلاميذه!المسيحالسيدانحيثالمسيحية

الإنجيليةالفقراتمنالعديدجؤنلمسهماوهذا،وتعاليمهاليهوديالديننطاق

هذهمنتنطلقكانتالمي!المسيحالسيدتعاليموفيالمقدسالكتابداخل

اليهودعنحتىبعيدأيكنلم)اليهودي(التأئيرهذاإنبل،اليهوديةالخلفية

والأفكارالحياةنمطتأثيرفمع،فلسطينخارجيعيشونكانواالذينالهيلينيين

وما،اليهوديتفكيرهمأساسمنيخرجهميكنلمذلكانإلاعليهمالهيلينية

ذلكعلىشيءوأدلالسنينمئاتطواللديهمتجمعالذيالديفيالتراثحمله

الفيلسوفقبلهومن،اللاهوتيالفكرهذا)نشاءفيالكبيرونجاحهبولستلميذهم

الهيلينيةوالفلسفات،اليهوديةالديانةبينالتوفيقرائدكانالذيالسكندريفيلون

فهمهفيوتحديدأ،الكنيسةآباءمنالعديدتعاليمهمناستمدالذي.اليونانية

جديدهبثوبالوجودالىالمصطلحهذاواخراجهم()الكلمةلمصطلح

الفلسفيةالمصطلحاتكثرةفيالعاملهذاتأثيرويبرز:الفلسفيالأساس3-

وغيرها،تعينات(عرض،اقانيم،)جوهر،مثلاللاهوتعلمفيالمستخدمة
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عليهينطويومااللاهوتيالفكرمفهومعنللدفاعالمصطلحاتهذهمستخدمين

وغيرها.(القيام،الصلبالتبرير،التجسد،)مثلمختلفةعقائدمن

المقدسالكتابجؤ!المسيحالسيدتعاليمفينجدهولانلمسهلاماوهذا

منتلاميذهتعاليمفيولا،التثليثأهلإليهيذهبماتخالفمجملهاجؤوالتي

للسيداللاحقةالأجيالإنشاءمنانهابل،خطاهعلىيسيرونكانواالذينبعده

ماوهذالهم،المجاورةالأمموفلسفاتعقائدتأثيروتحت،وتلاميذه!المسيح

الذيالإيمانأصلمنيجعلونهانهمالاكتابالقمجؤالمسيحيةعلماءبهيعترف

منالمرسلالثالثالإلهيالاقنومالقدسالروحتأثيرنتيجةالكنيسةآباءلهمكشفه

والابن.الآبقبل

وهي:المؤلفاليهاتوصلالتيالنتائجأهمإجمالالمفيدومن

ومرحلةوطفولتهرجلبدونأننىمنالمعجزةالمسيحالسيدولادةانأ-

لإلوهيته.معنىأيتحملولايبشرلتهعلىتدلمجتمعههذهكلشبابه

إلهأوليسبشرانهعلىيدل!يحيىالفهنبيقبلمن!تعميده2-

الهأ.كانبشرانيعمدهأنيرضىلماذاوالا

الفهانقاذعلىتدلالتيالفقراتمنالعديدوالأناجملالمزاميرأوردت3-

يخالفوهذااليهود،أيديعلىالموتمنوتخليصه!المسيحللسيدتعالى

.!قيامتهثمومنبصلبهالقائلةعقيدلقم

يسرب،الكثيرةوالأخطاء،والقيامالصلبروايةفيالعديدةالتتاقضات5

بها.44ئوقغيررواياتولجعلهااليهاالشك

القديمة،الولميةالدياناتجؤنظيرلهايوجدالمسيحيةالعقائدخلإن5-

هي،وقيامته،الصليبعلىالإلهوموت،والصلبوالفداء،االأولىالخطيئةفعقيدة

للمسيحية.السابقةالوئنيةالأممعقائدأهممن

منولغيروا!المسيحمعلمهموصاياعنليخرجواالحوارلونيكنلم6-

كانواالذينالهيلينيينالتلاميذطرلقعنجاءالمسيحيةتفييرجؤاولوأن،تعاليمه

الحقيقية.يالمسيحوتعاليمالهمكلسلطانعنوبعيدأفلسطينخارجيعيشون

الجديد،العهدفقراتمنالعديدفيجاءالهيلينيينلتعاليمالحواهـلينرفض7-

)94م(.سنةأورشليممجمعحولالرسلأعمالسفريرويهماذلكعلىشيءوأدل
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عقيدةالىالمسيحيةتغييرجؤالأكبرالتأثيرصاحبهوالرسولبولسإن8-

يعودذلكفيالفضلانإلا،اليهوديةعنانفصالهاولالتالي،المسيحالسيدالوهية

منالعديدانتشارمع،الطر!هذاعلىقدميهوضعواالذينالهيلينييناليهودالى

الساحر.سيمونيرددهكانماأهمهالعل،المسيحالسيدحولالأفكار

لبروزنتيجةبالتدرجنشأبلواحدةدفعةالمسيحياللاهوتينشألم9-

الكنيسة.تجابهكانتالتيوالشماؤلات،والعقائدالأفكار،منالعديد

متهاواستمدالحياةلهأعطتمصادرعلىاعتمدالمسيحياللاهوت)ن-01

المسيحالسيدوتعاليم،سابقتراثمنيحويهوما،اليهوديالفكروهي:بقائه

.آنذاكمنتشرةكانتالتيالفلسفيةوالأفكار!،

عواملعلىأيضأاعتمدمصادرعلىالمسيحياللاهوتاعتمدكماا-ا

المسيحية،الىالرسولبولسدخولوهي:وصياغتهانتشارهعلىساعدت

لهذاكراعيةالمسيحيةالكنيسةوظهور،للمسيحيينالكبيرالدينيوالاضطهاد

كتب.منسواهاماورفضالمقدسةللأسفارالكنيسةآباءتبنيمع،اللاهوت

للتوحيدالمخالفةاللاهوتيةالأفكارمجابهةفيالموحديندوربروز-12

.الأفكارهذهومحارية

التثليثأهلمضمونهافيخالفتالتيالعديدةالمجامعالموحدينعقد-13

المسيحيين.عقائدمناساسيةكعقيدةالتوحيدوأبرزت

ولينالموحدينبينالكبيرالفيصلكانم325سنةنيقيةمجمعانعقاد-14

الأناجيلوانتخبت،المسيحالوهيةعقيدةأقرتففيه،المسيحللسيدالمؤلهين

اناجيل.منسواهاماوأحرقتالأريعة،

سنةنيقيةمجمعبعدالاقانونيتهاالمقدسةالمسيحيةالأسفارتأخذلم-15

لها.معترفكتبللكنيسةيكنلمقرونثلاثةمدارفعلىم325

استكمالءبارزدورم381سنةالأولالمسكونيالقسطنطينيةلمجمعكان-16

حولها.مختلفأكانوالتيالقدسالروحلإلوهيةاقرارهبعدالمسيحيالثالوث

حولالمصيريةالقرراتاتخاذجؤالسياسيةللسلطةالواسعالآثير-17

القدسوالروحالابنالوهيةعقيدةاقرارفيالأبرزثيرالطلهكانالمسيحيةالعقائد

مقدسة.كعقيدةوفرضها
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علىمقتصرايكنلمالمسيحيةفيالسياسيالرومانالأباطرةتدخلىانا-8

أدىمماوقمعهمالموحديناضطهادفيالأكبرالأثرلهكانبلفقط،العقائداضافة

التئليث.بأهلقيسمااذاالتوحيدانحسارالى

الفكرنشأةكيفية)ظهارفيوفمتقدكونأنأرجوالكتابهذاختاموفي

حسابعلىالمسيحيةللكنيسةرسميهعقيدةبوصفهواقرارهالمسيحياللاهوتي

لييغفرأنتعالىاللهوأسألالوجود،فيلهسايقاكانالذيالخالصاللهتوحيد

منالكثيرفيهكاناذاالكتابعلىيطلعمنلكلالعذروألتمسوتقصير،سهوكل

كانأنالمؤلفهـلسعد،وحدهلفهالكمالفاقالكمالفيهأذعيولاالنقصجوانب

الالكتروني.البرلدالىترسلأقردودأوملاحظاتمنهناك

وانالكرلملوجههخالصاهذاعملناولجعللنا،يغفرأنسبحانهالفهوأسال

العالمينربلفهالحمداندعواناوآخر،مجيبسميعانه،حسناتهميزانفييجعله

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة

محمداحمدانمارالدكتور

yahoo. com@لة7*!ةا-
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المصادر!المة

المقدسةالكتبأولأ:

الكرلم.القرآنا-

0991.ا؟أ!،الأوسطالشرقفيالمقدسالكتابدار:المقدسالكتاب2- Arabic.

جعوالمراالمصادر:ثانيا

.لدكتور(ا)يحمدمحمد:ابراهيم

8591.14مصر..القاهرةوالتوقلع،للنشردارالثقافة،السكندريالأدبا-

أم(.63232!)تهالكرمأبيبنعليالحسنأبوالأثيرةابن

دار)جأ(،العلماء4مننخيةعليهوالتعليقاصولهبمراجعةعنيالتاهـلخ،جؤالكامل2-

.امأهـ-387679،لبنانبلرروت،2(،)طالعرلي،الكتاب

)الدكتور(.سعيدسامى:الأحمد

م.8891،بغداد،العاليالتعليممطبعة،الرومانتارلخ3-

الدكتور(.)القسالمسبحعبد:اسطفانوس

الأوسط،الشرق!المقدسالكتابدور،العرييللقارئالمقدسالكتابتقديم5

(.)القديستوماالأكوشي:

بلروت،،الأدبيةالمطبعة)ح!ا(.عوادهبولسالخوريترجمة،اللاهوتيةالخلاصة5-

)الدكتور(.لاسياوليرى:

علي4زكيراجعه،كاملوهيبالدكتورترجمة،العربالىانتقالهاوسبلاليونانهـعلوم

م.6291مصر،،القاهرةالمصردة،النهضةمكتبة

.عثمان:أمين

.j.8591،القاهرة3(،)ط،المصريةالأنجلومكتبة،الرواقيةالفلسفة7-

)المونسنبور(.أوتومولر:

الكنائسمنلاهوتيينبينالرسميةغيرالمسكونيةالمداولة،اللاهوتيالحوار8-

جؤلينز،،فييناانيةلرومااثوليكيةلكاالكنيسةوالشرقيةاوكسيةرثوذالا

يوحناغرينوريوسواعدادمراجعةطراقجي،خوريمارسيلترجمةأم،7/12/719

.7991e،سورلةحلب،(.ا)م!،مارديندار،ابراهيم

لودفنعأوث:
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المطبعة،المارديني.جرجيسالأبالعرييه،الىنقله،العقائدياللاهوتعلممختصرو-

.ام659،نلبنا،بلروتاثوليكيةالكا

بلنسار.فونوهانس:أورس

دار،اليسوعيحشيمةكميلالأبالعرلية،الىنقله،الرسلقانونفيتأملات،نؤمنا-5

.ام499،لبنان،بيروت(،)طا،المشرق

لوس!.ايفلي:

.ام729،الموصلالجمهور،مطبمةحبي.يوسفالدكتورالأبتعرلب،الفرحطر!-11

.وآخرون)الدكتور(بروسرتون:با

شركة،وآخرونوهبهوليموتحرلر،ترجمة،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرأ-2

.889)م،القاهرة)طمز(،ميديا،ماستر

(.)الأستاذدانيال:باسك

المرليةالىترجمه،المسيحية!وأثرهاالقديمالأدنىالشرقجؤالتجسدأساطير13-

م.14133991..-سورلة،حلب،طبع،داربدوقهرستمسعد،عليهوعلقلهوقدم

طه.لافر:

دار،الرافدينواديحضارةفيالوجيز،القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة-14

.28691e(،)ط،والإعلامالثقافةوزارةفيالعامةالئمافيةالشؤون

)الدكتور(.الرحمنعبد:بدوي

.ام669هالقاهرة2(،)طالعريية،النهضةدار،العربعندافلوطين-15

.0791x)طهإ،المصردة،النهضةمكتبة،اليونانيالفكرخرلف-16

اميل.برهيه:

)طأ(،،الطليعةدار،طرابيشيجورجترجمة،والرومانيةالهلنستيةالفلسفةتارلخ-17

ام.829،لبنان.بيروت

.وآخرونجانبرلز

عفاص،بيوسالأبتعرلب)جا(،الأرلعة،الأناجيلالجديد.العهدفيقراعةأ-8

0!م.4ه،العراق،موصل،الكتابيةالدراساتمركزمنشورات

بطرسه.:البستاني

،لبنانبلرروت،،المعارفمطبعةأ(،)جأ،ومطلبفنلكلعامقاموسالمعارفدائرةا-9

.)الدكتور(محمد:البهي

)طه(والنشر،للطباعةالعرييالكتابدار،الإسلاميالتفكيرفيالإلهيالجانب02-

م.7691،القاهرة
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:جيمس."بنتلي

الطريحي.محمداسياترجمةسيناء،فيالمسيحكيامة،المقدسالكتاباكتشافات21-

م.5991!هرةالقامصر،(،امل)للنشر،ءسيناردا

.(لأبا)جيدلبندكتي:ا

.)مهـ659الموصلالعصرلة.المطبعة،أبوناألبيرالأبتعريب،الأوحدالكاهنيسوع-22

كوستي.:بندلي

.م7691،لبنان،بيروتالنور،منشورات،المسيحيةالعقيدةالىمدخل-23

مورسى.:بوكاي

دار،الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة،والعلموالإنجيلالكرلمالقرآن-24

.ام4779(،)ط،الحديئةالمعارف

يحيى.:البولاقي

.أم999،لبنان،بيروت2(،)ط!الجيلدار،المسيحعيسىسيرةالمعلم-25

توما.بعقوبومارسولر:بولس

م.5291طبع،داربدون،الخالدالكتابجؤالرائدنزهة26-

.بياربويانسي:

المؤسسةصارجيهبشارةالدكتورتعرلبأبيقورس،،العالميالفكراعاومسلسلة-27

.أماهـ-004089،لينان،بيروت(،ا)طوالنشر،للدراساتالعرلية

)الدكنور(.محمدالبيطار:

.7391r،بيروت،اللبنانيدارالكتاب،ومذاهبمقدماتاليونانيةالفلسفة-28

الفه.عبد:الترجمان

أبودار،المعموريطاهر.د4وتقديمتعليق،الصليبأهلعلىالردفيالأريبتحفة-92

م.8391.تونس4(،)طوالتوفلع!والنشرللطباعةسلامه

)الدكتور(.جينا:التكريتي

3()ط،الثقافيةالشؤوندار.الإسلاممفكريعندالأفلاطونمةالأخلاقيةالفلسفلأ03-

8891.،بغداد

طاهر.محمدالتئيز

داربدونهالشيبانيابراهيمبنمحمدتعليق،النصرانيةالديانة!الوثميةالعقائد-31

.j.8791!8014ا(،)ططبع،

م(.72-1327)ته،الحرانيالحليمعبدبنأحمد:تيميةابن
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العزيزعيد.دناصر،حسينعلي.دتحقيق،المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب-32

الرلاض،)طأ(،،العاصمةدارأجزاءإ،)5محمد،حمداند.عسكر،ابراهيم

أم.399هـ،1414

م(.8161413!)ت(،)الشريفمحمدبنعلي:الجرجاني

.iLأ889!8014.لبنان،بيروت3(،)ط،العلميةالكتبدارالتمرلفات،-33

يواكيم.حرجياس:

للطباعةالتايمسشركةأبونا،ألبيروالأبعيسىيوحناالأبترجمة،يسوعأمثال-34

989111.،بفداد،المساهمةوالنشر

البرديوط(.)الياس:الجميل

طبع.تاريخولاداربدوق)م!2(،.النظرياللاهوت35-

)الأسففإ.شارلجنيبر

لا..ب،بيروتصيدا،،العصريةالمكتبة،وتطورهانشأتهاالمسيحية-36

إليافي.ساميوجاكجوميز"

6691?.،لبنانهبيروت،الكلمةدار،مريمابنالمسيح-37

اني.جولبر:

.j.8291بغداد،،ابوناألبيرالأبتعرلب،الأولينالقرنينجؤالأولونالمسيحيون38-

كص-78)ت(الحرمين))ماميوسفبنعبدالفهبنعبدالملكالمعاليأبوالجوشي::

ام(.850

وتعليق،تحقيق،التبديلمنوالإنجيلالتوراةفيوقعمابيانفيالغليلشفاء-93

8913-رمضانمصر،)طأ(،الأزهولة،الكلياتمكتبةالسقا،حجازيأحمد.د

(.)الأبيتيمميشيل:الحايك

سوهـلة،حلب.،الإحسانمطبعة)جا(،،الإلهيةالعقاثد،المسيحيالتعليمهـ52شر5

.لدكتور(ا)الأبحئيميوسف

الكسليك..القدسالروحجامعة،اللاهوتكليةمنشورات،المشرقكنيسةهـمجامع1

.f,9991،لبنان

)الفس(.حداد:بطرس

.ت.ب،البغداديةالأديبمطبعةالشرلف،الإنجيلمقدمةالسارةهـالبشرى2

يوسف.مهناحداد:

.أم989الكولت،أإ،)ط،السلاسلذاتمنشورات،لليهوديةالعرييةهـالرفلة3
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أمإ.كص-5630)له،الظاهرياحمدابنعليمحمدابوحزم:ابن

،بيروت)طا(،،الجديدةالندوةدار)جا-2(،4والنحلوالأهواءالملل!ؤالفصلكو

اهـ.4317لبنان

)الدكتور(.العالعبدجابرمحمدالحفيني:

والنشر،للتأليفالعامةالمصرلةالهيئة،والأديانالعقائدفيإسارميةدراسات50

ام.719

الدين.عصام:حنفي

لبنانبمروت،)طا(،والنشر،للطباعةالطليعةدارمعاصر،مفهومجؤهـالمسيح6

.الإسلامظفرخان:

.اماهـ-004089،لبنان،بيروت،النفائسدار،وتعاليمهتارلخهالتلمود70

وآخالن.جورجخضر:"

بلرروت،)طا(.العريية،الأبحاثمؤسسة،ومناقشاتدراسات،العربالمسيحيون48

م.8191،لبنان

)الأستاذ(.لوس!:خليفة

عمشيت.مطبعة4الرعائيالبيبليالمركزالحديثا،البيبليوالتفسيراللاهوت95

م6991هنلبنا

)الدكتور(.رشيدجورج:خوري

100!م.5(،)ططبع.داربدون،الواحدةالفهوجامعيةالمسيحيسوعشخصية05-

.جاندانيلو:

الموصل،،الدومنيكانالاباءمنشوراتأبوناألبيرالأبتعرلبالبدء،فيكانماذا51-

.ام079،المراق

)البرفسور(.الأحدعبد:داود

محمدأحمد،وتعليقمراجعةشما،فهميترجمة،المقدسالكتابفيمحمد-52

م.5991قطر،3(،)ط،للطباعةالعلومدارالصدبق،

الدين.تقي:الدباغ

8191شبامل.العراق،الجاحظدارمنشورات،الدينيالفكر-53

عزة.محمددلالذة:"

اهـ-377،الفجالة،ومطبعتهامصرنهضةمكتبة،أسفارهممنإسرائيلبنيتارلخ-54

.روقفا:الدملوجي
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المسيحية.المعتقداتفيالألوهية،الرابعالكتاب،والأديانوالمعتقداتالإلهةتاريخ55-

.p.5691بفداد.)طمزإ.،الشبابمطبعة،المسيحالسيدحياةأ(،)ج

.شارلفوكو:دء

.ت.ب،الكاثوليكيةالمطبعة،حورانيجرجسالأبالعرلية،الىنقلها،روحيةكتابات56-

سقط.:الدومنيكي

هالدومنيكانالآباءالفداء،مكتبةمنشورات(،ا)جالأريعة،الأناجيلقراءةالىدليل-57

.م)879،الموصل

آحمد.لداتةد

أ(،)طالأسراء،دارنادر،جمالترجمة،والأوهامالحقيقةبينالمسيحصلبمسألة-58

.ام599،الأردن،عمان

.ول:ديورانت

محمدترجمة(،1-12)جأ،الأيمانعصر!الرومانيةالحضارة،الحضارةقصة95-

.أمهـ-889أ804،نلبناابلروتلفكر،اراد،نرابد

لفم.ايوحنا:لذهبيا

خوامجورجالأبتعريب،اللاهوتيةالنصوصسلسلةمن،ادراكهيمكنلااللهان06

.أم299،لبنان،بيروتا(،)طالبولسية،المكتبةمنشوراتالبولسي،

أسد.:رستم

.8391eالنور،منشورات،الأولىالثلاثةالقرونهالكنيسةآباء61-

.ام889،لبنانالبولسية،المكتبةمنشورات)جا(،،انطاكياالعطمى،الفهكنيسة62

.لدانيالالشصن:

،لبنان،بيروتا(،)ط،المكشوفدارالرجي،ميخائيلتعرلب،المقدسالكتابهوما63

.)الدكنور(أوغستروهلنج:

طبع،داربدون،اللهنصريوسفد.ترجمةالتلمود،قواعدفيالمرصودالكنز64-

.j.6891أهـ-388،بيروتأ(،)ط

يوسف.:رياض"

.ت.ب،الأردن.عمان!المحبةمركز،المقدسالكتابوحي65

(.)الشيخمحمد:زهرةأبو

جؤالنصارىعقائدعليهامرتالتيالأدوارفيتبحث،النصرانيةفيمحاضرات66

.أمأهـ-3381619(،)ط،العرييالكتابدار،وفرقهمالمقدسةومجامعهمكتبهم

حبيب.:فلات
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.ام359،لينان،حرلصا،بولسالقديسمطبعة،الإسلامفيالصليب-67

يحيى.الساثح:

م1002،لبنانبلروت،ا(،)ط،دارالجيلالطرلق،على68-غريب

.جورجسابا:

م.8791،لبنان.جونيةالبولسية،المكتبةمنشورات،المقدسالكتابعتبةعلى-96

المطراق(.)اسحاق:ساكا

.م)859ادمشق(.)طا،الأديبءباألفمطبعة(،ا)ج،السرلانيةكنيتي07-

.()الأستاذريهاساكر

عامر.أدوتعليقترجمة،القديمةالرافدينواديبلادحضارةموجز،بابلعظمة-71

م.7691العرييةالترجمةم.6691،لندن2(،)ططبع،داربدون،سليمان

الدكتور(.)الأبلوسىساكوة

.)م999،بغداد.الطيفمطبعة،والمدافعونالرسوليونالكنيسةءأبا،الأوائلالاباء72-

.j.9891بغداد،،المشرقأوفسيتعطبعة،الأيمانفيآباؤنا73-

الآباءمنمختارةنصوصدراسة،لاهوتويداياتايمانمسيرة،الأولىالكفيسة-74

.ام599بغداد،والنشر،للطباعةالتايمسشركة،الأولين

.عليانرشديوالدكنور)الدكنور(سعدونألساموك:

جاممةوالنشر،للطباعةالكتبدارمديرلة،واليهوديةالمسيحيةالديانتينتارلخ-75

.تب-،الموصل

)الفس(.:بولسسباط

.ام419مصر،،الشرقمطبعة،المشرع-76

.سمينوزا

فؤادد.مراجعة،حنفيحسند.وتقديمترجمة،والسياسةاللاهوتفيرسالة-77

.أمو71والنشر،للتأليفالعامةالمصرلةالهيئة،زكرلا

)الدكتور(.مصطفىالحليمعبدمحمدالسعد:أبو

أ(،)طالجيلاوي،مطبعة،وموضوعيأتأريخيأمرقسلإنجيلنقديةتحليليةدراسة78-

.j.8491ا!44همصر،شبرا،

محمد:السعيدي

.ام4859قطر(،أ)ط،الثقافةدار،والتوراةالأريعةالأناجيلفيدراسة-97

.)الدكتور(حجازيأحمد:السفا

.x.7791-9137،المجدمطبعه،القاهرة(،ا)طالأنصار،دار،النصارىاقانيم-08

.المنشاوياللهعبدو)الدكتور(زيحجاأحمد:السقا
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!1423مصر،،القاهرة)طأ(،الورد،جزلرةمكتبة،خيالأمحقيقةهرمجذون-81

ى.200

.نصريسلهب!

0791.،لبنانبلروت،2(،)ط،اللبنانيالكتابدار،المسيحخطىفي-82

)الدكتور(.بترسنسمث:

،والمغربالمشرقدارسعيد،حبيبالسيدالعرليةالىنقلههالشعبيةالمسيحسيرة-83

.تب.)م!2(4

عوض.:سمعان:

2(،)طالأسقفيلأ.للكنيسةوالنشرالتأليفدار،صدقهاعلىوالأدلةالمسيحقياعة-84

م7891،القاهرة

)الدكتور(.أحمد:سوسة

الحرلةدار،والإعلامالثقافةوزارةمنشوراتمن،التأريخفيواليهودالعربمفصثل-85

م8191،العراق5(،)ط،للطباعة

.رلشا.!:سببولد

طبع.سنةولاداربدون،البطاركةالآباءسير86-

)الدكتور(.الفهعبدرشاد:الشامي

شهرلةثقافيةكتبسلسلة،العدوانيةوالروحاليهوديهآلإسرائيليةالشخصية-87

م.8691،المعرفةعالمالكولت،،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسيصدرها

)الدكتور(.شلبيمحمد:شتيوي

م4014.-8491،الكويتا(.)ط،الفلاحمكتبة،وتحليلدراسةالتوراة-88

.عيسويالرحمنعبدوالدكتور)الدكنور(جلالمحمدشرف:"

الإسكندرلة،،المعارفمنشأة،والإسلامالمسيحيةفيالروحيةالحياةسيكلوجية-98

)الدكتور(.أححد:شلبي

.ام789)طه(،،المصريةالنهضةمكتبة،المسيحية،الأديانمقارنة-09

.5j.7891(،)طالمصرلة،النهضةمكتبة،اليهودية،الأديانمقارنة19-

ام(.133كص48)تعبدالكرلمبنمحمدالفتحأبو:الشهرستاني

1317..،لبنان،بيروت(،ا)ط،الجديدةالندوةدار-2(،1)ج(،ا)موالنحلل.الملل-29

(.الفصلبهامش)طبع

(.)الأبزكرلا:الشوملي

.ت.ب،لبنان،صيدا،المخلصيةالمطبعة،اليقيننورcalالشكظلمةمن-39
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229-.جرلر)تهبنمحمدجعفرأبو:الطبري 3t I.)م

.ت.ب،لبنان،بيروت،بليسشارع،خياطمكتبة)م!ا-2(،،والملوكالأممهـلختا-49

.(الأب)ركمباطرل!ة:

.6591.1طبع،داربدون،دينيةدراسات39-

(.)الدكتورةعليعزلةطه:

أطأ(،،العلميةالبحوثدار.مقارنةدراسة،الأناجيلوجمعالسنةجمعمنهجية-69

.اهـ-879)م704الكولت،

)المستشار(.عزتمحمد:الطهطاوي

.4002eمصر،،الجيزة(،ا)ط،النافذةمكتبة،والإسلامالنصرانية،الأديانرنةمقا79-

)الدكتور(.توفيقالطولل:

.ام2389(،)طمصر،مكتبة،والفلسفةالدينبينالنزاعقصة89-

.)الدكتور(حسن:ظاظا

الفلسطيتية.والدراساتالبحوثقسم،ومذاهبهأطوارهالإسرائيليالدينيالفكر-99

.ام719

)الأب(.لولسظاهر:

م6591،لصيف،شريلمجلةمنشوراتسيف،كلمنأمضى001-

ام(.35ه75!ا)تبكرابيبنمحمد:اللهعبد

المدينة،الإسلاميةالجامعةالنشردار،والنصارىاليهوداجوبةفيالحيارىهداية]01-

.ت.ب،المنورة

الفه.فرج:عبدالباري

الجمهور،مطبعة،المسيحيةعالميةدعوىنقض،والأديانالعقائدموسوعة201-

ام.729،الموصل

)الشيخ(.:محمدعبده

.1373Xمصر،3(!)طدارالمنار،،والمدنيةالعلمبينوالنصرانيةالإسلامأ-30

علي.:أحمدعجيبةة

الآفاقدارمنها،الإسلاموموقفالمسيحيةالرهبانية4والأديانالعقائدموسوعة401-

م.4002مصر،،القاهرة(0)ص!1العريية،

الدين.نور:العربي

551!م.لبناق،بلرروت،(،ا)ط،الجيلدارالنور،رحلة501-

ببوس.عفاص:

م-8991!الموصل،الكتابيةالدراساتمركزمنشورات،الجديدللعهدمجددةقراءة601-
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.محمودعباسالعقاد:

م9491مصؤ)طم!(4،المعارفدار،الإلهيةالعقيدهنشأةجؤكتاب،اللها-5

.تب)طمز(،دارالهلال،،الحديثالعصروكشوفالآريخجؤالمسيححياة-15

.أم539يناير،،اليومكتاب،المسيحعبقرلة-)ه

حسنين.فؤادعلي:

النهضةمطبعةالعريية،والدراساتالبحوثمعهد،المسيحيةواليهوديةاليهودية)-ا

.ام689مصر،،الجديدة

مطر.ابراهيمالأستاذو()القسفريد:عودة

م5591،بيروت،الأميركانيةالمطبعة،الإنجيليالتراثا-)

.ميشالعولط:

طبع.تأرلخولاداربدون،مرقستعاليمبعض،المسيحأنت)-)

للسريانالمشرقوسائرأنطاكيابطرلرك)البطرلرك(الأ!لزكاإغناطيوس:عيواص

الأرئوذوكس.

ا(4)ط،للراهباتالبرادعييعقوبماردير2(.)ج،روحيةتأريخيةلاهوتيةبحوثا-ا

.ام899،بيروتالعطشانه،

قنواتي.جورجالأبولوسى:غارديه

الصالحصبحي.دالعريية،الىنقله،والمسيحيةالإسلامبينالدينيالفكرفلسفةا-ا

.أم789لبناق،،بيروت)طلا(.(،للملايينالعلم)دارا(1)ججبر،فريدوالأب

الصالحصبحي.د،العربيةالىنقله.والمسيحيةالإسلامبينالدينيالفكرفلسفةا-ا

6791.1.لبناق،،بيروتأ(،)ط،للملايينالعلمدار112)ججبر،فرلدوالأب

صيحيالدكتورالعرييةالىنقله،والمسيحيةالإسلامبينالدينيالفكرفلسفة-11

فبراير،،لبنان،ا(هـبيروت)ط،للملايينالعلمدار3(،)ججبرهفرلدوالأبالصالح

م.9691

ام(.11هـ-ا505)تمحمدبنمحمدحامدأبو:الغزالي

محمدد.وتعليقوتحقيقتقديم،الإنجيلبصرلحعيسىلإلهيةالجميلالردا-ا

م.8691!6014مصؤ2(.)ط،الهدايةدار،الشرقاويعبدالفه

موسى.هاشممحمد:غوشة

.أم889الكولت،،الخطمطبعةالتأرلخ،عبرالشامخةالقدسا-ا

الجر.خليلالدكتوروحنا:الفاخوري

.6691.لبناق،،بيروتوالنشر،للطباعةبدرانمؤسسةاالعربيةالفلسفةتارلخ-11

الله.عبدراشد:الفرحان
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02

21

22

23

24

25

26

27

28

92

03

31

32

.j.8591!5014(،ا)م!طبع،داربدون،صرةالمعاالأديانا-

بولس.الفغالي:

(،ا)طالبولسية،المكتبةمنشوراتعشر،الاثيالأنبياءاوشعبه!اللهأقوالا-

.)م399

بيروتاا(،)ملوالنشر،للطباعةدكاشمؤسسة،الكتابيةالرابطة،ورسائلهبولسا-

1002?،لبنان

الكريممطابع4كورنثوسأهلالىالأولىبولسالقديسرسالة،الرسلمنشوراتا-

م.3991إ،أ)ط،الحديثة

المسيحيين.اللاهوتيينمنوجماعةالفاديعبدالقاهراني:

.ت.ببلروت،النفير،منشوراتدار،المجدرب)-

زهيراتي.متوديوسقب:

.امو63سورلة،حلب،،طابعداربدون2(،)ج،الكنيسةتارلخمنلوحاتا-

)الدكتور(.سليمانوليم:قلادة

.بمصؤ،القاهرة2(،)ط.للطباعةالجيلدارمطبعة،الدسقولية.الرسلتعاليم1-

.(بالأ)جورخ:قنواتي

،لبنان،بيروتوالنشر،للدراساتالعرييةالمؤسصة،العربيةوالحضارةالمسيحيةا-

.يوسابيوس:القيصري

الحديثلأالقاهرة،المحبةمكتبةداود،مرقسالقمصترجمة،الكنيسةتارلخا-

أم.979للطباعلأ،

)المطران(.كرمو:كوركيس

للطباعةأورينتمؤسسة!ؤطبعوالفه،الإنسان)جا(،،العقائدياللاهوتا-

.أمو87،الأمرلكيةالمتحدةالولاياتمشكن.والنشر!

والنشرللطباعةأورينتمؤ!سسفيطبع)الخلاص(،2(،)ج،العقائدياللاهوتا-

.869J،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمشكن،

.وآخرون)البرفسور(لترفاكاسبر:

،بسترسسليمكيرلسالمطرانالعربيةإلىالألمانيةمننقله،عقائدهاجؤالمسيحيةا-

.ام889!لبنان(،ا)م!البولسية،المكتبةمنشورات

البولسية،المكتبةمنشوراتمنصورهيوحناالمطراقالعريية،الىنقله،المسيحيسوعا-

لمحم.555بلرروت،)طا(،
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33

34

35

36

37

38

93

04

41

42

.ب(لأا)ئيلجبرا:كليجا

.أمك!9آب15،لبنانحرلصا،،درعون،افراممارمطبعة،بيننافيماا-

.جان:كمبي

.ام499بمروت،،المشرقداراالكنيسةتارلخقراءةالىدليلا-

.)الدكتور(كوير

)طا(4،المسيحيةالنيلمطبعةالقاهراني،الفاديعبدتعرلبالحقاالايمانأ-

.تب.مصر،

دقع:اميل.لو

.j.4791العريية،الكتباحياءدارزعتير،عادلترجمةنبي،حياة،الإنسانابن-1

.جونلوريمر:

.8291j،القاهرةهالثقافةدار،الكنيسةتارلخأ-

الفرنسي.لومند

اليسوعيين،الآباءمطبعة،الخورييوسفترجمة)جأ(،،الكنيسةتاريخخلاصةأ-

.ام119،بيروت

جوش.ماكدهـلل:

الدكتورترجمة،المقدسالكتابصحةجؤومنطقيدراسيبحثوقرار.كتابا-

.ت.بالنور،عبدمنيس،القس

.وآخرون)الدكتور(يوسفمتى:

العلويهاشمد.تقديم،شرقيةقراءةلوقاالقديسالىاوحيكماالإنجيلأ-

.ام999ا!042،لبنان،بيروت)طتزإ،.دارالجيل،القاسمي

عيسى.بنيحيىبننصرالمتطبب:

محمد.دوتعليقوتحقيقتقديم،النصرانيةالملةفضيحةفيالإيمانيةالنصيحةا-

.ام869اهـ-604،القاهرةوالتوفلع،للنشرالصحوةدار،الشرقاوياللهعبد

المؤلف.مجهول

،بيروت)طهإ،،النفائسدارديب،سهيلوتعليقترجمةوغايتها،تأهـلخهاالتوراةا-

كنيسة،النوفليهرمزحبيبالأبالعريية،الىنقله،اللاهوتالىالمدخلأ-

م.02002بفداد،الكلدانيةماركوركيس

الىنقلهاالمجممية،الوثائقام،659سنةالثانيالفاتيكانيالمسكونيالمجمعا-

مطابع،المفضلالكتابدار،البسيريفرنسيس،خليفةعبدة،بشارةيوسفالعرلية.

.ام3989(.)طالجمتل،وفيليبيوسف
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.3991e،لبنان،الحياةمنهلدار!المقدسالكتابموسوعة145-

توماانسليم،اوغسطين،،الوسيطالعصرفيالمسيحيةالفلسفةمننماذج-146

المصرلة،الأنجلومكتبة،حسنينحنفيحسند.وتعليقوتقديمترجمةالاكوشي،

م.7891،القاهرة2(،)ط

)الأب(.فرنسيسالمخنصي؟

.ام89و،بغداد،اليرموكمطبعة،المعجزاتأ-47

.(الأب)منصورالمخنصي:

بفداد،،للطباعةالطيفالمعاصر،المسيحياللاهوتجؤالفهالمعاصر،اللاهوت148-

200!م.

خليفة.الياسالأستاذوجوقلفمزي:

9991.?.،لبنان،غوسطاالنصر،سيدةدير،المنحولةالأناجيل914-

م(.هـ-34579)تهعليبنالحسينبنعليالحسنأبو:المسعودي

!بيروت)طا(،والنشر،للطباعةالأندلسدارالجوهر.ومعادنالذهبمروج015-

.i11956-5831،لبنان

)الأب(.متى:المسكين

،القاهرة،النطرونوادي3(،)طمقار،انباالقديسديرمطبعة4الخالدةالكنيسة-15أ

)الدكتور(.الوهابعبد:المسيري

.القاهرة)طا(.،الشروقدار)ما-2(،،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة152-

م.4002مصر،

.سليمانمطهر"

.اماهـ-381629العريية،النهضةداروالأرضاالسماءبينالعقائدقصة153-

(.)القسالياسمقار

.ت.ب،القاهرة،للطباعةالجيلدار،المقدسالكتابنساء154-

ناصر.وي:المنشا

ى.300يناير،طبع،داربدون،المسيححياةمنالخفيةالجوانبا-55

)الدكتور(.يوسفشمعونمولال:

.أم959.القاهرةمصر،،العربمطبعة،وآدابهوتسلسلهأصلهالتلمود156-

(.)القسلبيب:ميخائيل

4طبع،داربدون،الألوهيةقضايامنقضيةلأخطرتحليليةدراسة،اللهإلاإلهلاا-57

.أم199يونيو،
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58

95

06

61

62

63

64

65

66

67

68

96

07

!أمين.نخلة

.أم679لبناق،،بيروت،اللبنانيالكتابدار،الأناجيلأمئالا-

.فؤادمحمد:الهاشمي

.ت.بمصر،،العرييالكتابدار،الميزانكفة!ؤالأديانا-

جوقلف.هولزثر

يوحناالقديسمعهدمنشورات،الرابعالياسالبطريركترجمةهالرسولبولسا-

.أم869،البلمند12!)ط،اللاهوتيالدمشقي

الله.رحمة:الهندي

.ت.ب،الرسالةمطبعة،عمرالدسوقيتحقيق،اظهارالحقا-

.م.ا:هودجكن

08911.!لبنان4بيروت3(،)طالنضيرامنشوراتدار!الكتبجميعفيالمسيحأ-

اسرائيل.:ولفنسون

مصره)م!ا(،والنشر،التأليفلجنةمطبعة،ومصنفاتهحياته4ميمونبنموسىا-

)اللواء(.أحمد:الوهابعبد

وهبة4مكقبة،المسيحيةفيهامةوتطوراتالمقدسالكتابتراجمفياختلافاتا-

ام879ا!704ا(هـمصر،)ط

7891.مصر،ا(،)م!.للطباعةغرلبدار،المسيحيةمصادرالعقائدمنالمسيحا-

(.)الأبميشيل:يتيم

.م5591سورلة،حلب،،الكاثوليكالروملميتمالإحسانمطبعة،المسيحيسوعحياةا-

.الياسبولس:اليسوعي

.ام4629بيروت2(،)ط،الكاثوليكيةالمطبعة،المسيحيالدينخلاصةا-

(.)الأبميشالتوماس:اليسوعي

)أنقرةالإسلاميةالشرلعةكليةفيألقيتمحاضراتا!لسيحية،العقيدةالىمدخلا-

ءم3991،بيروت.المشرقدار(،تركيا-

(.)الأبأذةخليل:اليسوعي

،لبنانبلرروت،،الكاثوليكيةالمطبعة،الأرضعلىالمسيحمملكةأوالكنيسةا-

(.)الأبمكارثييوسفرتشرد:اليسوعي

.6491!لبنان،بيروتطبع،داربدون،الحياةكلاممنا-
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والدورياتالمجلاتثالما:

الحكمة،مجلة.المسيحبألوهيةقاللمنالصحيحالجواب،عيسىمرلمأبوأ-الأثرى:

.ت.ب18،العدد

الفكرمجلة،الأرثوذكسيةوكاثوليكيةالكثلكةأرثوذكسية)الدكتور(،عزلزفائزأسعد:2-

!م.300حزلرانآيار،والثلاثونالتاسعةالسنة385-386,العدد،المسيحي

،3ه3-5ه3العدد،المسيحيالفكرمجلة،والوحدةالمشرقكنيسة(،)الأبلوسىساكو:3-

.ام599ر.آيا-آذار

الفكرمجلة،المسيحيةللجماعاتالمرليالرسولبولس)الأب(،يوسفهـعتيشا:

م.3002الأولاه-كانونالثانيتشرلن,938-093العدد،المسيحي

الجامعيةالرسائلرابعا:

غيرماجستيررسالة.تحليليةدراسةالمسيحيةص!والقيامالصلبأحمد،أنمار.أ-

551!م،الإسلاميةالجامعة،منشورة

العصرجؤالأورييةالفلسفةفيسيناابنأثر،كاظمرلدعبدعامر:البديري.2-

لمحم200،الكوفةجامعة،منشورةغيردكتوراهرسالة،الوسيط

دراسةالكرلم،والقرانالجديدالعهدبينالألوهيةالفه،عبدعليحسينالقيسية3-

!م.100،الإسلاميةالعلومكلية،منشورةغيردكتوراهرسالة،مقارنة

(.)الانترنيتالدوليةالشبكةمنحملتكتبخامسا:

ناشد.حنا:

الحياةكلمةموقعمنحملالكتابهذااقانيم،ثلاثةفيواحدالفهأ-

kalimatalhayat. com.لتححلآ.

:اك!اسيوس.الرسولي

الحب)شبكةموقعمنحملالكتابهذاداود،مرقسالقمصترجملأ!الكلمةتجسد2-

(.الإلهي

)الدكتور(.صموئيلزهـلمر:

مرقس،رزقالعربيةالىنقله،الصليبفخرفيالعجيبالسر!الصليبجؤدروس3-

.kalimatalhayatالحياةكلمةموقعمنحملالكتابهذا comس*.

)الدكتور(.محمودبنمنقذالسقار:

موقعمنحملالكتابهذا1424A-,،محرماالمكرمةمكة،ثلاثةأموحدالل!5

.islam،الحيارىهداية msلتحتحثا.

253http://kotob.has.it



منحملالكتابهذا،1424صفر،،المكرمةمكة،الصليبعلىالمسيحافتداناهل5-

.3islamالحيارىهدايهموقع m!سثح.

موقعمنحملالكتابهذااهـ،423،المكرمةمكةشوال،اللهكلمةالجديدالعهدهلء-

.islamالحيارىهداية msس.

.عوض:سمعان

جؤالحقصفحةموقعمنحملالكتابهذا،والمسيحيةالفلسفةبينالواحدالله7-

sgem05.batika..المسلميئولةمجا com!سيح.

المسلمين.مجاودةجؤالحقصفحةموقعمنحملالكتابهذا،الطقسيالكهنوت8-

.sgem05.batika comسيحلا.

)الدكتورإ.فورد:جورج

طامأ!+لنا،مم!.سلح!4ولهشا."!لاالحياةكلمةموقعمنحملالكتابهذا،المسيححياةو-

محمد.أبوالمقدسى:

هدايةموقعمنحملالكتابهذاهـ.1418،الثانيرييع.المقدسيةالتحفة-01

.islam.الحيارى ms!ل!ح!ح.

:يوسف.قسطه

.الحياةكلمةموقعمنحملالكتابهذا،والحلالمشكلةالخطيئةأ-ا

kalimatalhayat. com!كحثح.

هوستيتلر.بوبوجوش:ماكدويل

موقع،منحملالكتابهذا،والاكاذيبالخرافاتعصرجؤمخكشفلأ-2

ennour. net*.

سادسأ:المصادرالاجنبية

,stings:James, encyclopedia of religion and ethics, volum IV!ا-كم!ي

9591.,edinburgh,fourth imprission

!8bridge!لعta1،)2-ملا Mcnaille: New testement teching in the light of st. pau

2391,,the university

-3 Mircea Eliade , the Encyclopedia of Religions , (NewYourk: macmillan

,8,Puplishingcompany, London, collier Macmillan Publishers,)8791 volume
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راالكعنصكر

شرفالأمير:تأليف،الكرديةراتوالإماالدولتارلخ!:الأولالجزء:شرفنامه

عوني.عليمحمد:ترجمةالبدليسي،خان

ايراقحكاممنومعاصرلهمعثمانآلسلاطينتاريخجؤ:الثانيالجزء:شرفنامه

عونيعليمحمد:ترجمةالبدليسيهخانشرف:تأليف4وتوران

رتين،مالوتسخوليديسناديا:تأليفاوبنهايم.فونالأثريوالمنقبحلفتل

اسماعيل.روقفا.د:ترجمة

،للأسطورةالمسماريللنصالكاملةالترجمة،البابليةالخليقةقصة،العلىفيحينما

.حنوننائلالدكتور

محعدالمرحومالعلامة:تأليف1/2،الإسلاميالعهدفيوكردستانمشاهيرالكرد

عوني.عليمحمداليهوأضافراجعه،خانمسانحة:ترجمةبك،زكيامين

عليخليل.أد:ترجمة،سايكسماركالمثمانية،الإمبراطورلةفيالكرديةالقباثل

البوتاني.عليالفتاحعبد.اد:وتعليقومراجعةتقديم،مراد

Ferhenga)المنيرالقاموس Ronak)،عبدوالدينسيف:هـاعدادعريي-كردي.

.باباناياد:اعداد،اجيالهاوتسلسلالتارلخيةشجرتها،الكرديةباباناسرة

المسمارلة،والنصوصالآثارعلمجؤأخرىودراساتالسومرلين،حقيقة

.حنوننائل.د:تأليف

ترجمة:،لهاردانكه:تاليفالعئمانية،الدولةفيوالممظيماتالإصلاحاتتارلخ

عامر.محمودأ.د.

،1517-8113البرجية(،الجراكسة)دولةالثانيةالمملوكيةالدولةظلفيالشامبلاد

الشلي.فيصل.د:تأليف

أ.6391,شباط8-5891تموز14،الداخليةالسياسيةالتطوراتفيدراسة،العراق

البوتاني.عليالفتاحعبد.د

م،1876-0691تركيافيالإصلاحيومشروعهحركته،النورسيسعيد

سمو.سميدآزاد.د

دوست.جان:وترجمةشرح،خانياحمدقلن.ومم

الحسيني.توفيق4المقدسهكتابهم،عقائدهم،نشأتهمالإيزيديوق.

شاهين.الكرلم!عبد:اعداد،والأسطورةرلخيالتاالأصلنوروز،عيد

.الكردالأدباءمنمجموعة:ترجمةالشعرلة،المنتخباتس،بيكهشيركو!الذهبيالبخار

اسماعيل.فاروقد:ترجمة-كيرشباومهكانجيكايفا،القديمالأشورلينتارلخ

الوائلي.ابراهيمرلهعبدم،-17841851البابانيةالإمارةتارلخ

قولدري.الأخضر.عرييبنالدينمحيالشيخعقيدةفيوالتعاليالاتحادمشكلة
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.x.5891-2191الملكيالعهدخلالالمراقفيالوطنيةوالأحداثالكورد

الدوسكي.شفيقديندار،الحديثالإسلاميالفكرفيالحزليةالتعددية

صدفيالعثمانيةالخلافلأمنكوردستانعلماءموقف،العثمانيةوالدولةالكوردا

9091.-1876الثانيالحميدعبدالسلطان

الإسلامية،للحضارةالفكريالبناءفيودورهالعراقفيالتصوف

الوسمي.حسنياسين.د

العزلزوعبدالصبورعبدصلاحشعرفيدراسةالحديثا،الشعريالنصدرامية

قاسم.علي،المقالح

أحمدنهلة.د.أقادر.محمدنزار*د.أ،الاسلاميالسياسيالفكرتارلخجؤدراسات

الميراني.شكرنوزاد.د،دراسة،البحتريشعرجؤوالظلامالنور

خلال،الشماليللعراقالتارلخيةالجغرافيةجؤدراسة،أثرية!مواقعقديمةمدن

.حنوننائل.د،الاشورلةالعصور

الخليل.محمودأحمد.د:ترجمةسافراستيان،أرشاك.وكردستانالكرد

،أم846-922المسلمينوالرحالةالبلدانيينأعمالجؤوللادهمالكورد

بكر.ماماحمدحكيم.د

السليماني.أحمد.دالمعاصر،العرييالشعرفيبالآخرالأنالعلاقةالتجلثاتالفنثة

.الحميريالواسععبد.د4النصوتكئمالكلامآفاقجؤ

والعقلانية،والترييةالفاضلالمجتمعجؤدراسات،الإسلاميةالفلسفة

.الجابريحسينعلي.د.أ

الهجريين،والئالثالئانيالقرنينجؤايرانجؤللإس!ومالمعا!ضةالدينيلأالحركات

النعيمي.اسماعيلمازق.د:ترجمةصديقيئ،حسينغلام.د

.الشهرزورييادكار،القرآنيالسردفيالتلقيجماليات

الخليل.محموداحمد.دالكرد،جبلذاكرة!ؤسياحة

اسماعيل.عباس:اعداد،الكرديةاللفةجؤالأصواتفاموس

غالب.درولش:اعداد،اللغويةخصائصهاعلىاعتمادأ،الكرديةاللغةتعلم

والقانونيالسياسيالفكرضوءعلىمقارنةدراسة،ومنطلقاتهامفهومها،العدالة

والإساومى.الغربي

.محمودرواء.د،وصفيةدراسة،المعاصرةالإسلاميةالفلسفةفيالحداثلأاشكالية

.بركاتسليمالنثر،قروضجؤالتعجيل
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